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Hei  

Ny avis og vi skriver september. 

 

Syns du/dere at avisa er stusselig for tiden har dere 

mulighet til å gjøre noe med det       Stillingen er 

ledig      . 

  

Bilder og referater fra turer eller garasjen din eller 

andres, mottas med glede og takk, alltid hyggelig å 

fylle avisen med stoff. 

      Reserven 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 9. september ca. kl. 18.30 

• Amcar instruksjons bok 

•  FØNIX lørdag sannsynlig 11. september 

• Fredagshygge 20. august ,hvordan gikk den? 

• Lørdagskafe, skal vi starte opp igjen? 

• Helgetreff på Hvaler med nytt spisested, synspunkter? 

• Kveld hos Bulder ? 

• Eventuelt 



DETROIT NEWS SEPTEMBER 2021. 

Da er sommeren på hell men det blir aktiviteter ut september også. Noe som har gått forbi oss er at 

vi i august fylte 39 år som klubb. Skulle vært artig og visst hvor mange som har vært med siden 

starten. Når klubben også trekker på årene så blir det en konsekvens at de eldste medlemmene går 

bort, medlemmer som var med siden vi startet. I farta minnes jeg vel to og det var Sven Kompis og 

Ole Trondsen . Han døde for et år siden, vi kan minnes disse som var med og dro lasset mot det som 

vi er blitt i dag 40. år senere. 

Vi må ære fornøyd med vår første ordinære klubb møte på veldig lang tid, over 20 møtte opp så en 

start har det jo blitt. Hva som egentlig er helt normalt får tiden vise. Vi drar i gang med utlodding på 

september møtet, helst med kontant i lomma men det kan bli en dreining mot kort greier ved disken, 

tiden vil vise. 

Med Connie Spetaas i spissen ser det ut til at det blir en ny lørdag hos FØNIX arbeidsdato er 11. sept. 

SMS kommer. 

Det ble ikke den helt store responsen om klubb biler til bryllupskjøring, kun Johannes Henriksen med 

sin 1956 Chevy kom inn på listen, det er jo noen kroner å tjene selv om dagen går. Er faren 

bryllupskjører sier omkring Kr. 3000. er normalt. Det ser ut som om noen ønsker en bil er det enklere 

å forespørre på FB. Noen gjorde så og flere bileiere meldte seg. Sånn har det blit. 

 En ting som har kommet litt i bakleksa er at midt under pandemien fikk vi tilsendt en del info hefter i 

owners manual størrelse fra AMCAR de er til medlemmene og ment som en sikkerhets sak og 

opplysninger om bilen og dens bruk. De ligger på lokalet og er til almen anskaffelse. Dette er et ledd i 

å fortelle myndighetene om at vi bryr oss om bilene og har god adferd i trafikken. LMK har sin utgave 

som også tar for seg en del paragrafer fra veitrafikkloven som er vel så interessant, er å anbefale. 

Det arbeides for at enda en god rutine kommer på plass, nemlig en kveld hos bulder. Der har vi ikke 

vært siden april i 2019. På en måte var vi føre var og var hos Bulder før den tragiske Rukan ulykken. 

Vi forsto nytten av å ha en viss sjekk av bilen vår. Det blir flere og flere som anskaffer bil men som 

ikke alltid er mekanisk kyndige. Slik er det blitt og det må vi forholde oss til. Bistå gjerne de «nye» 

med råd og tips, hvor de kan gå og hvem som vet mest om akkurat din bil. Vi er jo en spesiell gruppe 

som heldig hvis blir flere og flere. Det trengs når vi ser hvor en sporet og «farlige» enkelte partier er 

for bilen og vår hobby. Her er det mye manko på sundt vett. 

Atter vil jeg minne på at den største «nyhetskanalen» for oss er egentlig blitt FB. Anbefaler å begynne 

å bruke den, du trenger ikke å se på alt bare det som er i din interesse, kanskje treffer du noen kjente 

også. 

Et veldig hyggelig syn som møtte meg på vårt medlemsmøte i august var at maler Markussen og 

rivjernet Bjørg var i gang med å male gjerder mot vår eminente nabo. Ekte dugnadsånd. 

EGBE. 



Medlemsmøte 11.8.2021 

 

Tilstede: 21 

 

Egil ønsker velkommen til møte. 

 

1. Lokalene er åpent for normal bruk igjen og utleie er i gang. 

2. Bilær, klær og kaffe 17 juli var en suksess. Mye mennesker og ca 

75 biler. Blir en til i høst. 

3. Vi har kjøretur på onsdager og Borg Motorhistorisk har på 

torsdag. Prøve å få til samkjøring, ser på dette til året. 

4. Blir fredagshygge 20 august hvis situasjonen tilsier det. SMS blir 

sendt ut. 

5. Biler til bryllupskjøring. Har bare en på siden som er igjen. Er 

dette noe du kun tenkt deg så bare gi beskjed til Egil. 

6. Evaluering:  

Hvaler: Muligheter til å kjøre rundt på hvaler og plassen er bra. 

 Rørestrand: Fin grill og teltplass. Både hytter og vogner. Bra 

fasiliteter. Ulempe: vognene er delt fra hyttene. 

Bokerød: Var en perle. Fikk bruke utedelen nede på stranda 

som vi ville. Muligheter til å leie båt og kano. 

Ulempe: Ikke den beste campingen. 



Styremøte 19.08.2021 

 

Tilstede: 11 

 

1. Ting begynner å nærme seg normalen. 

2. Avisen: Trenger fortsatt hjelp!! 

3. Bryllupskjøring. Er sendt ut melding til medlemmene. Er du 

interessert så si ifra til Egil. 

4. Dugnad på huset/gjerdet. Og div skap inne. Kan være en ide å 

male taket på kontaineren.  

5. Det blir fredagshygge. 

6. Blir en høstsamling på Fønix. Connie møter Anne Grete på 

Tirsdag. 

7. Var 21 stk på siste klubbmøte. Bra oppmøte. 

8. Tom stikker innom på Bulder og snakker med de ang høsten. 

9. Borg Motorhistorisk var interessert i samkjøring. 

10. Helgetur til Hvaler i Høst. Ronny sjekker opp. 

11. Er cruising fra Fredrikstad til Halden lørdag kl 18.00. 

12. Kjøpe en dunk til pant så vi har en til norsk pant og en til 

svensk. 

13. Kjøpe inn antibac beholder til veggen og bordene. 

14. Cruising 1 september fra grusplassen. 



 
 
 

           Crusing 14.juli 
 
På en av sommerens heteste dager, 14.juli, var 8-10 biler samlet på grusplassen ved 
Hafslund for felles kjøring til Halden. 
Og i Halden var det som alltid, masse bil. 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                              Foto Bjørg 



HUMOR 
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Helgetur til Bokerødstranda, Kornsjø 
Mot slutten av Juli fant vi veien til Bokerødstranda camping i nærheten av Kornsjø. En 
idyllisk plass med muligheter for å bade, leie båt, eller rett og slett gå seg en tur. 
Vi følte oss riktig velkommen, og det virket som innehaver Jan og frue også trivdes i vårt 
selskap, for de var stadig innom for en prat, og gårdsbilen ble flittig brukt. 
(ses bak på bildet av ølhunden Rambo) 

Fotografer Bjørg, Annikken og Rita 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HUMOR 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Bruden ga pappaen sin et kyss, og plasserte noe i hånden hans. 

Alle i rommet var nysgjerrige på hva det var hun ga faren. 

Faren til den kommende bruden kunne kjenne stemningen i luften, og 

alle øynene var rettet mot ham. Så reiste han seg opp og sa: 

«Mine damer og herrer… I dag er den lykkeligste dagen i mitt liv.» 

Så løftet han armen, og avslørte hva han holdt i hånden. 

«Min datter har endelig gitt meg kredittkortet mitt tilbake!» 

Alle applauderte og brøt ut i latter. Alle bortsett fra en mann: brudgommen… 

 

Barn kommer ofte med noen gullkorn, og her kan du få lese hva de synes om 

samliv: 

Du lurer kanskje på hvordan du skal finne den rette? Emil på ti år har svaret: «Du må 

finne en som liker de samme tingene som deg. Hvis du for eksempel liker sport, må hun 

like at du liker sport, og hente chips og brus til deg, mens du ser på sporten». 

Mange lurer på om det er bedre å være singel enn å være gift? 

«Det er bedre for jenter å være singel enn for gutter. Gutter trenger noen til å… rydde 

opp etter dem,» mener samlivseksperten Anna på ni år. 

Når er den rette alderen å gifte seg? 

«Ingen alder er riktig. Du må være idiot for å gifte deg,» mener Fredrik på seks. Carola 

er to år eldre. Hennes råd er meget konkret: «Når du er 84, for når du er så gammel 

jobber man ikke lenger og kan ligge på soverommet og elske hverandre hele dagen.» 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2021 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Roy Olafsen royolafsen@yahoo.no 97463755 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 97564337 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 91777514 

HJELPESEKRETÆR Connie Løvlie Spetaas connieasbjornsen@gmail.com 97632772 

STYREMEDLEM Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

STYREMEDLEM Bjørg T. Karlsen bjotokarl@gmail.com 95448380 

STYREMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

jwast@hotmail.no 97470189 

STYREMEDLEM Andreas Spetaas 
 

andreas.spetaas@bravida.no 46821062 

VARAMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

VARAMEDLEM Leif Nielsen leifenielsen@icloud.com 90559479 

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Ronny Marcussen  

 

rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM 
 

Kent Magnus Bratli Kent-Magnus@hotmail.com 99309476 

    

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Bjørg Karlsen tlf 95448380 eller mail 
:bjotokarl@gmail.no for å bli registrert.  

Også viktig å melde ifra når en får nytt telefonnummer, eller ikke ønsker å få flere meldinger. Send en 
melding til 95448380 der dere oppgir navn og telefonnummer. 

 
Utlån av verktøy 

Ta kontakt med formann Egil Berby, 69132166/90041576 
 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.no 
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For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 

ARRANGEMENTER PR SMS 
1. sep. Amcar Cruise Night, Sarpsborg    Kl 

18,00 

3. sep. Sommer moro Sand Marina (3.4.5 august) Detroit Cars Kl 

9,00 

9. sep. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

16. 

sep. 

Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

17. 

sep. 

Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

4. okt. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 

 
 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

30.Sep 
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