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Hællæ lesere. 

Da har det blitt desember og årets siste avis. Det 
nærmer seg jul med stormskritt. Og det blir også jul 
for oss i Detroit cars. Først ut blir det julemøte 14. 
desember. Så blir det en Nissefest 17. desember. 
(Husk og meld dere på) Så avslutter vi året med en 
nyttårs fest på nyttårsaften. Håper flere vil dele disse 

juledagene med oss       

 

 Julemøte blir det gratis kaffe og kake til alle som 
kommer. Og til dere som ikke har fått Diplom enda av 
jubilantene, så blir det utdeling denne dagen. (pga. 
korona så blir det de 3 siste årene)  

Og ikke minst blir det innlevering av 
nominasjonslister for dere som har forslag til nytt 
styre til valgkomiteen.   

 

Ellers ønsker jeg alle lesere av Cruzinews en riktig 

god jul       

 

   Johannes W. Henriksen 

 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 
dagen i desember☺ 

 

Sabina Eide 

03.12.87   35 år 

Malin Hansen Tromop 

06.12.91   31 år 

Anne Grethe Hauge 

09.12.67   55 år 

Randi Skjærstad 

10.12.54   68 år 

Remi Andre Wilhelmsen 

10.12.92   30 år 

Solveig Kristiansen 

12.12.59   63 år 

Susanne Halvorsrød 

13.12.68              54 år 

Odd Ivar Jørgensen 

15.12.63              59 år 

Dag Tore Skaar 

15.12.61               61 år 

Joakim Stensbøl Larsen 

16.12.89                33 år 

Per Arne Alfredsen 

15.12.60               62 år 

Victoria Hasselgren 

19.12.08              14 år 

Thomas Ekberg Josefsen 

21.12.77             45 år 

Birger Andersen 

21.12.44         78 år 

Christer Antonsen 

23.12.73         49 år 

Jessica Larsen 

23.12.14         8 år 

Terje Steen 

24.12.51         71 år 

Rune Eide 

26.12.89         33 

Jan Thomas Johansen 

26.12.61         61 år 

Kjell Arne Steen 

26.12.57         65 år 

Terje Larsen 

29.12.61         61 år 

 

 

Kunngjøring☺ 

 
• Husk lørdags kafe lørdag 3. desember. Her blir salg av en lunsj tallerken. 

Folk samles for og prate og hygge seg sammen denne lørdags 
formiddagen. Kl. 11:00 

 

• Årets julebord ble fylt opp første påmelding dagen, derfor ønsker styret og 
flytte neste års julebord til et annet lokalet. Dette for at flere skal ha 
mulighet til og være med på denne severdigheten.   

 

• Julemøte / medlemsmøte 14. desember kl 18:30 her blir det salg div mat 
og drikke. Men denne dagen er det også gratis kaffe og kake som har blitt 
en tradisjon på julemøte.  

Det blir utdeling av diplomer til jubilanter 

Og levering av nominasjonslister til neste års styrevalg. (les mer om dette 
i november avisa) 

 

• Denne mnd. Blir fredagshygga byttet ut med en Nissefest lørdag 17. 
desember. Meld dere på i god tid. (se plakat i avisa) 

 

• 31.desember blir det After dinner party på klubbhuset. Ingen påmelding. 
Og gratis inngang. Baren er åpen fra kl 20:00 (se plakat) 

 
 

• Det nærmer seg valg for neste års styret. Nytt styre blir valgt på årsmøte 
på nyåret. Ta med nominasjonslister for de dere ønsker inn i styret på 
julemøtet nå i desember.  

 

 

  

 
 

 

 

 

 



DETROIT NEWS DESEMBER 2022. 

Da dette leses har vel «storfamilien» Detroit Cars hatt et vellykket og lystig jule bord og rundt neste 

sving venter Nissefest som er noe nytt fra vår driftige fest komite, det blir interessant hva de har 

funnet på. Vi har i en år rekke hatt system med å melde seg på julebordet på november møte slik at 

møte deltagerne får et fortrinn. Når påmelding på møtet er foretatt kunne man ringe folk i 

festkomiteen, denne gang Johannes W. Henriksen, men det ble full booket allerede på møtet så det 

gjelder å følge med, for øvrig var det over 30 på møtet. 

Så stunder det mot års møte og valg med muligheten til å nominere kandidater, medlems liste tilsier 

mange personer men det var det med viljen da, alle er ikke på valg men unntaket blir undertegnede 

som egentlig skulle gitt seg i fjor men mente det var fornuftig å følge flere av de nye mulige 

kandidater ut året slik at en kunne danne et bilde som disse ville følge. Nå er det slik at når en har 

vært leder i så mange år sitter en inne med stor erfaring og et stort kontakt nett så fornuften sier vel 

at noe av dette bør overføres (trenger ikke finne opp hjulet på nytt) så hvis medlemmene ønsker det 

så henger jeg vel med et sted i styret i framtiden også. 

Omsider har rutinene til posten fått tak i de som vil ha papir utgave av avisen.  Post tre dager ene 

uken to de neste. Dette kan gå ut over avisfolket som vil sitte godstolen å lese. Det er ikke 

redaktørens feil da avis ble sent ut en uke før møtet, den tar altså 7 dager fra Borgen haugen til Ise, 

hva skal man si? Effektivt, neppe. 

 Julemøtet er av det koselige slaget med god kake kaffe og utdeling av diplomer til de trofaste 

medlemmer både med lang og litt kortere fartstid, hyggelig er det okke som. 

 

EgBe 
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EDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. onsdag 14 desember ca. kl. 18.30 

•   El tilsyn,kontrakt med Bravida ved Andreas Spetaas. 

• Spennende med Nissefest, nytt konsept(17 desember) 

• Julebordet, synspunkter. 

• Utdeling av diplomer for tro tjeneste. 

• Nominasjoner, finn din kandidat. 

 

• Eventuelt 

                                  



Medlemsmøte 9.11.2022

Tilstede: 36 og 2 juniorer.

Egil og Tommy starter møtet

1. Påmelding julebord. Lista blir sendt rundt. I år er prisen lagt på

julebordet.

2. Halloween/jubileumsfest for barna. Var 14 stykker der. Veldig

vellykket.

3. -Julemøtet blir det utdeling av diplomer til jubilantene.

- Nissefest 17 Desember.

- Planlegger en liten nyttårsfest.

Salg av kaker, kaffe, vaffel, brus og lodd.

Møtet hevet 19.09

Styremøte 17.11.2022

Tilstede: Egil, Ronny, Per, Johannes, Leif, Lisbeth, Roy, Andreas,

Connie, Ola, Kjell-Ingar

1. Avisen rusler og går. Men man må huske at posten kommer

annenhver dag i henhold til når den kommer i post. Websiden er

bedret. Bilder blir jobbet med, men er vanskelig å holde

medlemmenes biler oppdatert.

2. Strømstøtte ok.

3. Ingenting som må gjøres på huset for øyeblikket.

4. EL-tilsynsrapport. Har fått et tilbud fra Bravida ang Service og

vedlikeholdsavtale denne ble godtatt.

5. Julebord: Går igjennom ansvarslisten. Møtes på lokalet fredagen

før kl 18.00. Påmeldingen på møtet. Ble spørsmål ang om man

kan melde på andre enn seg selv. Dette er i orden. Men man må

være betalt medlem for å melde seg på.

6. Var 35 på siste medlemsmøte. Kjempeflott den jobben Bjørg gjør

da det gjelder loddsalget og premier. Utdelingen av diplomer er

på neste møte. Nominasjonslister blir kopiert opp og lagt på

lokalet. Man kan også skrive ut fra nettavisen.

7. Nissefest 17 desember. Blir ikke fredagshygge da.

Åpent hus på nyttårsaften.

Eventuelt: Julebordet vi flytter det neste år pga medlemsmassen.

Dette er noe vi bare må ta en sjans på. Booker et lokale 25 nov

2023



 



Årets Jubilanter 2020 og 2021 

 

 

 

 

35 ÅR 
Bodil Hansen 

Stein Andre Spetaas 

Vigdis Rita Schnell-Larsen 

Sølvi Lisbeth Spetaas 

Nina Irene Stenersen 

 

30 ÅR 
John Edgar Hansen 

Steinar Norman Johansen 

Tone Løvåsen 

Trine Johansen 

 

25 ÅR 
Uno Steen 

Ronny Ingar Marcussen 

Grethe Nord Gerhardt 

Tom Einar Karstensen 

Arne Torbjærn Glomsrud 

 

 

 

 

20 ÅR 
Tor Arne Koppegodt 

Anne Haglund Berby 

Egil Guttorm Nygaard 

Christin Eriksen 

Terje Holm 

Halvar Lysaker 

John Eilert Erichsen 

Else Erichsen 

 
15 ÅR 

Odd Ivar Jørgensen 

Annikken Nord Kristiansen 

Vidar Aaserud 

Inger Lisbeth Østli Aaserud 

Ronny Granstrøm 

Heidi Skaug 

Johan Martin Sundli 

Anne Sundli 

Bjørge Andreas Jansen 

Tommy Lerdahl 

Terje Steen 

Vidar Jansen 



Årets Jubilanter 2020 og 2021 
 

 

 

 

 

10 ÅR 
Sten Agnar Nilsen 

Jørn Rino Buflod 

Vidar Buflod 

Jørgen Karlsen 

Marlin Christine Marcussen 
Steen 

Roger Eriksen 

Aase M Olsen 

Dan-Christian Johnsen 

Christine Jansen 

Jens Petter Brandstorp 

Magnus Alexander Dahlstrøm 

Stig Pedersen 

Mette Lise Pedersen 

Kim Johansen 

Dag Tore Skaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 ÅR 
Roy Olafsen 

Monica Runar 

Sigmund Tjernæs 

Ann Katrin Kristensen 

Ole Jørgen Dahl Olsen 

Magne Stang 

Bjørnar Blakkestad 

Ann Karin Bratli 

Kristine Fulsebakke 

Alexander Løkkeberg 

Steinar Lee Bergby 

Elin Løvlie Karlsen 

Morten Karlsen 

Rolf Harald Torjesen 

Johannes Wastvedt Henriksen 

 

 

 

 



 

Årets Jubilanter 2022 

 

 
40 ÅR 

Birger Andersen 

Jan Erik Bergdal 

Egil Berby 

Kjell-Ingar Olsen 

Tor Jonny Hansen Tromop 

 

35 ÅR 
Per Willy Mathisen 

 

30 ÅR 
Per Gerhardt 

Terje Berg 

Tor Harald Halvorsen 

Thor Egil Simensen 

Inger Edvardsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

25 ÅR 
Jørn Harridsleff 

Sven Svensen 

Tor Inge Borgaas 

 

20 ÅR 
Rune Kultorp 

Egil Grønn 

May Holm 

Stine Elisabeth Kultorp 

 
15 ÅR 

Vidar Ludvigsen 

Connie Hansen Tromop 

Ragnar Johannessen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 ÅR 
Morten Slettemyr 

Cato Brynildsen 

Pål Chr. Hasselgren 

Runar Elverhøi 

Tom Egil Hauge 

Ole Petter Sæland 

Rita Sæland 

Connie Løvlie Spetaas 

Glenn Ivar Andersen Ekholdt 

Hege Lillian Torp 

Håvard Martinsen 

 

5 ÅR 
Remi Andre Wilhelmsen 

Egil Andersen 

Per Arne Alfredsen 

Einar Berby 

Malin Josefine Edquist 
Magnussen 

 

 

 



       HUMOR 

      

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En eldre dame blir stoppet av en politimann. 

Politi: er du klar over at du kjørte i 110 i en 90 sone? 

Dame: nei, det var jeg ikke. 

P: jeg tror jeg blir nødt til å se førerkort. 

D: det kan du dessverre ikke få, det ble inndratt forrige uke. 

P: javel, hva med vognkort? 

D: jeg tror det ligger i hanskerommet. jeg er ikke helt sikker skjønner du. det er 
ikke min bil. 

P: javel. hvem er det du har lånt den av? 

D: Det er jeg ikke helt sikker på, men han jeg stjal den fra ligger død i 
bagasjerommet så du er velkommen til å sjekke hvem det er. 

Politimannen trakk seg sakte bakover og tilkalte forsterkninger. 

Politisjefen: så hun har en død mann i bagasjerommet på bilen hun har stjålet? 

P: ja, det er det jeg sier. 

Politisjefen: Jeg tror jeg skal snakke med damen og høre om du har hørt rett. 

Politisjefen: Kan jeg få se vognkort og førerkort? 

D: ja selvfølgelig. 

Politisjefen: ja her ser jo alt ut til å stemme, men du skjønner politimannen her 
påstår du har et lik i bagasjerommet. 

D(ler): nei, det har ejg ikke, men du er velkommen til å se etter. 

Politisjefen åpner bagasjerommet, men det er ikke noe lik der. 

Politisjefen: Jeg må beklage så dypt at politimannen her kom med så bisarre 
påskyldninger. 

D: Ja, han påsto vel at jeg kjørte for fort også... 

Teamarbeid 
Tre blondiner hadde fått 
sommerjobb i parkvesenet. 
En dag hadde de fått en jobb i 
en stor park. 
Folk som gikk forbi beundret 
tempoet deres. 
En eldre herre stoppet opp og 
så på de en stund, men skjønte 
ikke helt hva de bedrev. 
Den ene gravde hull og den 
andre fylte det straks igjen. 
Etter å ha sett på de en stund 
måtte han spørre hva de 
gjorde. 
Jo, svarte de. Vi planter trær, 
egentlig er vi tre på laget, men 
hun som setter ned trærne er 
syk idag. 

Jeg har nettopp kjøpt en bil, en 
automatisk en. Den kjører på 
dagtid, men om natten vil den 
ikke kjøre. Jeg setter den i D 
for dagtid og om natten setter 
jeg den i N slik at den står i ro. 
Det var tidligere i dag og jeg 
hadde bilen i D for dagtid, jeg 
kjørte opp på siden av en fyr 
som ønsket å kjøre om kapp. 
Da satte jeg bilen min i R for 
racer-modus. Det kom masse 
ulyder og i tillegg så krasjet 
jeg med bilen bak. Så jeg tror 
dere må fikse racermodusen på 
bilen min.  

Hvor mye det vil koste? 



 Fredagshygge I november 

Fredag 18. November var det igjen dags for 

fredagshygge på klubbhuset. Dette pleier vi og 

ha hver 3. fredag i mnd. Hele høst og 

vinterhalvåret. Men nå i desember blir den 

byttet ut med en nissefest på lørdagen etter. 

(se plakat)           

Foto: Lisbeth Gulliksen 



Garasjebesøk hos Runar Elverhøi 

Av: Johannes W. Henriksen 

Hils på Runar Elverhøi, og hans 1960 Oldsmobile Super 88. Runar har vært medlem i Detroit 

cars i 10 år nå i 2022. og har fått sitt 

diplom på vår jubileumsfest. I 2015 

kjøpte han denne Oldsmobilen av 

Steinar Oliversen som også er medlem 

i Detroit Cars. Runar har i disse årene 

blitt veldig glad i denne bilen. Og på 

fritiden bruker han mye tid i garasjen. 

Men det er ikke bare bil som står i 

hode på denne karen. Han har også to 

motorsykler i garasjen. En Harley 

Davidson og en Kawasaki.  



 

 

 

 



Oldsmobilen er en 4 dørs sportssedan med 394 cui. V8 og er utstyrt orginalt med en 4 trinns 

Hydromatic 

automatkasse 

fra Cadillac. 

Runar har 

montert 

Supreme 

kromfelger og 

senket den en 

smule ved 

lavere fjæring. 

Han har også 

sveiset en del 

rust og lakert 

opp bilens 

nedre parti. Så 

nå er den så 

godt som 

rustfri.  

Nå til vinteren har Runar planer om og bygge om eksosanlegget, så det blir et dobbelt 

eksosanlegg på bilen. Han skal bytte ut div. slanger med rør, og reparere div lekkasjer som 

finnes i gir og motor. Speedometeret må også fikses sier Runar. Og div. lys i dashbordet. Så 

Runar blir ikke arbeidsledig i garasjen i vinter skjønner vi😊 

 

Garasjebesøk: Jeg har planer om å besøke noen garasjer i vinter. Så dette ble årets første 

garasjebesøk. Her fikk jeg en omvisning av kjøretøy både på to og fire hjul. Også en liten 

burnout fikk jeg se. Det er alltid artig😊 Etterpå kom det flere kjente fjes så ble det en liten 

garasje dram, noe som aldri blir feil syns nå jeg😊 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

Detroit cars 
Klubbhus 

Edvard Strands vei 46 
1734, Hafslundsøy 

20:00 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Detroit Cars inviterer til After dinner party på klubbhuset. Vi åpner baren og 
sammles for hygge etter middagen.  

 Kom å feire det nye året sammen på klubben.  
Dørene åpner kl 20:00  

  
MVH. Festkomiteen.  

Nytt 
års 

Aften FEST 

DESEMBER 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2022 
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 Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

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 Lisbeth G. Nilsen lisbethnilsen124@hotmail.com 47349166 

VARAMEDLEM Kent Magnus Bratli kent-magnus@hotmail.com 99309476 

VARAMEDLEM Camilla E. 

Johannessen 

cejohannessen@gmail.com 92824467 

 
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 

 

mailto:fossengen@online.no
mailto:royolafsen@yahoo.no
mailto:rmarcuss@online.no
http://www.detroitcars.no/
mailto:post@detroitcars.no


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no/kalender 
SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 
ARRANGEMENTER PR SMS 
3. des Lørdagskafe / Åpent hus Detroit Cars Kl. 

11:00 
14.des Medlemsmøte / julemøte på klubblokalet Detroit Cars Kl. 

18:30 
15. 
des 

Styremøte klubblokalet           NB! Dato flyttet pga julen Detroit Cars Kl 
18:30 

17. 
des 

Nissefest på klubblokalet ( se plakat) Detroit cars Kl 
19:00 

31. 
des 

Nyttårsaften after dinner party på klubblokalet Detroit Cars Kl. 
20:00 

7. jan Lørdagskafe / Åpent hus Detroit Cars Kl. 
11:00 

 

 
 

 
 

 
 
  Deadline neste 

    Klubbavis 
29. desember 

 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

