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Hællæ. 

Det har blitt oktober, og høsten er her. Noen av oss 
har kanskje satt bort bilene, mens andre av oss holder 
sesongen i gang så lenge som mulig. Uansett hva vi 
gjør så er det høst og vinteren nærmer seg med 
stormskritt.. Men fortvil ikke, vi har mye planer på 
klubblokalet fremover uansett. Før nyttår, så blir det 
flere fredagshygger på klubben, det blir lørdagskafe 
første lørdag i hver mnd. Vi skal også ha junior fest 
nå i slutten av oktober. (se plakat). Det blir planlagt 
julebord og nytt i år er også en nissefest før jul. 
Nyttårsaften har vi også planer på klubbhuset for de 
som måtte ønske det. Jeg må også takke festkomiteen 
for en fantastisk innsats rundt vår jubileumsfest som 
ble vellykket, om jeg kan si det selv. Har fått mange 
bra tilbakemeldinger om vårt jubileum.  

 

Ønsker fortsatt stoff fra dere lesere, har dere vært på 
treff i sommer, så blir jeg glad for og få 
tilbakemelding og bilder. Kanskje dere til og med 
lager en reportasje som jeg kan putte inn i avisa. Da 
blir jeg veldig glad.  

Ellers ønsker jeg alle lesere en god oktober       

  

   Johannes W. Henriksen 
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Vi Gratulerer med 

dagen i Oktober☺ 
 

 

 

 

Unni Blakkestad   

01.10.64   58 år  

Jon Raggar Gundersen   

01.10.84   38 år  

Bente Werner   

04.10.74   48 år  

Sølvi Spetaas   

06.10.67   55 år  

Steinar Norman Johansen   

10.10.56   66 år  

Tom Einar Karstensen   

15.10.63   59 år  

Vidar Edvardsen   

15.10.67   55 år  

John Edgar Hansen   

16.10.45   77 år  

Roger Løkkeberg   

17.10.55   67 år  

Gordon Hansen   

17.10.45   77 år  

Dag Borge   

19.10.64   58 år  

Marte Karlsen   

20.10.95   27 år  

Rune Kultorp   

25.10.61   61 år  

Henrik Pedersen   

26.10.62   60 år  

Mathilde Celin Susan Spange 

Bratland   

28.10.99   23 år  

Linda Andreassen   

28.10.74   48 år   

 

 

 

Kunngjøring☺ 

  

 

 

 

• Kunne du tenke deg og bidra med enkelte ting for klubben? Ta kontakt 
med en i styret. Vi trenger frivillige til og klippe plen eller måke snø 
utenfor klubbhuset. 

• Kunne du tenke deg og hjelpe til med avisa? Vi trenger frivillige til å lage 
forsellige artikler. Garasjebesøk eller bare bilder fra forsellige treff. 

• Det er ikke bare oss voksene som har jubileum. Klubben er 40 år for alle 
medlemmer, og siste helga i oktober blir det halloween party for juniorer. 

(se egen plakat) håper alle våre juniorer melder seg på her        

 

• Neste fredagshygge er 21. okt. kl. 20:00 Vel møtt☺ Her er det åpent for 
våre medlemmer og de som ønsker og melde seg inn i klubben.  

 

• Jeg må få lov til å takke Festkomiteen nok en gang for en fantastisk 
vellykket jubileumsfest. Og ønske Camilla velkommen som nytt medlem i 
komiteen. Vi trenger den hjelpen vi kan få. Med i komiteen er: 

 
 

   

 
o Roy Olafsen 

o Lisbeth Nilsen 

o Runar Elverhøi 

o Kent Magnus Bratli 

o Stine Henriksen 

o Connie Spetaas 

o Camilla Ekberg Johannessen 

o Johannes Henriksen 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 



DETROIT NEWS OKTOBER 2022 

Da beveger vi oss definitivt inn i høsten, men nå er det sagt så har september vært 

begivenhetsrikt. Cruising tur til Rakkestad med flott innslag fra Fredrikstad, det var artig. 

Medlemsmøtet tok seg opp med over 30 personer det er bra. Fredagshyggen kom også godt 

i gang. Vi gjenopptok kjøringen med våre venne på Nygårdshaugen. Det er alltid en morsom 

tur. Nye medlemmer som ikke hadde kjørt før hadde det veldig artig og det setter vi pris på, 

vet liksom ikke hva som kan skje. Det er en veldig populær tur og Oscar Aronsen har sin fulle 

hyre å få loset dette i havn, det er alltid flere som vil være med enn det vi har plass til også er 

det noen som gjør hallingkast og plutselig ikke skal være med, ernte lett bestandig. 

Vi slo på den største tromma vi har og kostet på en skikkelig jubileumsfest med levende 

musikk som «rekti svengte» men moro koster så vi må nok tone ned bruk av kronasj ved 

neste korsvei. Men fest komiteen skal ha ros for den jobben de la ned i dette, og sannelig er 

det ikke langt frem til julebordet heller. 

Nå har så den populære og hyggelige lørdagskafeen kommet i gang, Flott tiltak med varmt 

smørbrød og vafler med noe attåt. Flere tar frokosten her og kaffekoppen etterpå i fint 

sosialt lag og alltid noe å prate om. Det vil bli første lørdagen i måneden  framover mot 

våren ,så still opp for et hyggelig samvær, første gang var vi ca. 15  ladet bli fler. 

Da ser det ut som om mossingenes late summer meet ble det siste biltreff i år, mange 

fremmøtte fint og trivelig opplegg, kunne nok vert noe fler fra Sarpsborg men vi var godt 

representert med at Odd Ivar Jørgensen tok storeslem med to pokaler, mye fint å se på et 

trivelig sted, 

 

EgBe 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. onsdag 12. oktober ca. kl. 18.30 

•   Turen fra Nygårdshaugen, hvordan gikk den? Noe artig? 

• 40 års festen, synspunkter, ros og ris?  

• Fredagshyggen er i gang, går den greit? 

• Lørdagskafeen er i gang synspunkter? 

• Eventuelt 

                                  



Medlemsmøte 14.9.2022

Tilstede: 31 og 2 juniorer.

Egil og Tommy ønsker velkommen til dette møtet.

1. Bilens dag. Hvordan var det?

- Mange vil ikke dra pga at man ikke kan kjøre ut når

man vil.

- Var bra sier de som var der.

2. Bokerødstranda i slutten av August.

- Litt få som var der.

- Muligheter for bobil.

- Ikke dyrt der.

- Prøve å få til dette hvert år.

3. Kjøretur med brukerne på Nygårdshaugen 17 september.

Trenger 18-19 biler.

4. Jubileumsfesten er i rute. Hittil er det påmeldt ca 80 stk.

Møtet hevet 19.18. Salg av lodder, pølser, kake, kaffe og brus.

Styremøte 22.9.2022

Tilstede: Malin, Egil, Camilla, Bjørg, Ola, Roy, Lisbeth, Ronny, Kent,

Kjell-Ingar, Connie, Andreas, Johannes.

1. Kjøringen med Nygårdshaugen var vellykket. Alle var positive.

Ble bestilt pizza fra Grålum i år.

2. Har hatt EL tilsyn, Tom kom innom å fortalte om dette. Hadde

med seg noen papirer til videre. Vi får avvik skriftlig fra

kontrollør. Egil sender dette til Andreas.

3. Websiden så litt annerledes ut, Avisen var bra men sent ute.

4. Se på strøm støtte for foreninger.

5. Dugnad før snøen kommer. Blir Lørdag 15.10.22 for alle som

kan fra kl 12.00.

6. Siste cruise nighten dro vi til Rakkestad. Kom en del fra

Fredrikstad.

Neste blir 5 oktober og da drar vi på Diner 47.

7. Var 31 stk på siste medlemsmøte.

8. Late Summer Car Meet 2 oktober i Våler. Vi har fått forespørsel

fra ACOC ang jury. Johannes stiller.

9. Jubileumsfest er under kontroll.

10. Enighet angående bankbytte.



  

 

Klubben har 40-årsjubileum, dette vil vi feire! 

Søn 30.okt-22     14.00- 17.00 

Detroit Cars 
Edvard strands vei 46, Hafslundsøy. 

Påmeldingsfrist: Tors 27.okt-22.  Malin: 99 33 89 43 



Aarnes AS Amerikanske bildeler 

Foto: Alfredsen 

 

17. september hadde Aarnes AS 

Amerikanske bildeler, biltreff på sine 

lokaler i Sarpsborg.  

Her var det mange fine biler som kom 

innom, for en hyggelig prat, og kanskje 

et godt tilbud i butikken. 

Det var premieutdeling av peneste bil, 

og det ble også felles cruising  til Diner 

47 i Halden.  

 

Vi var heldige med været denne dagen, og det ble en vellykket dag       



 

 



 

Detroit Cars 40 år. 
Av: Johannes W. Henriksen 

For 40 år siden nærmere sagt 

08.09.1982, startet Egil Berby 

og noen flere opp Detroit 

cars sarpsborg. Klubben har 

holdt til flere steder i 

sarpsborg med forsellige 

klubbhus, frem til de endte 

opp med klubbhuset vi har i 

dag. I løpet av tiden har det 

vært mange medlemmer og i 

dag er det ca. 200 betalende 

medlemmer.      

24.september feiret vi klubbens 

40 års jubileum på Furuheim. 

Det ble en forrykende fest med 

koldtbord, kaker, dans, godt drikke og 

livemusikk av Smalltown Tommy.          



 

Det var ca. 95 gjester 

som var påmeldt festen, 

og vi fikk besøk av flere 

representanter. 

Henning Kjensli, 

representant fra Amcar 

Norge, Og Anders Back, 

representant fra Aarnes 

Amerikanske bildeler. 

Aarnes er klubbens 

hovedsponsor.  

 

Det ble tale av Egil Berby, som fortalte om klubbens historie. Henning 

Kjensli fortalte om hva Amcar Norge gjør for oss bilentusiaster.  

Det ble også delt 

ut diplomer og 

blanketter for 

årets jubilanter. 



 

Utover kvelden startet konserten, og 

danseglade medlemmer kunne svinge seg 

på dansegulvet.  

Smalltown Tommy spilte variert musikk 

med noe for enhver smak.   

 

 

 



 

Det er en stor aldersforskjell i klubben, 

og på jubileet var det mennesker i 

aldersgruppen 20 til nærmere 80år. 

Det er ikke lett å få musikk som alle liker, 

men det syns jeg Smalltown Tommy 

klarte med glans. 

 Det hjelper også på at vi alle har 

samme interesse i bunn og 

grunn      

 

Vi har fått mange gode 

tilbakemeldinger, og vi gleder 

oss til 50-års jubileum om 10 

år             



HUMOR 

 

              



              HUMOR                

 

 



Tilbakeblikk. 

I 2011 var Detroit 

cars på 

Bendixtreffet på 

Hunderfossen. Her 

har vi noen bilder 

fra denne turen. 

Og det ser ut som 

vi klarte og ha det 

gøy på denne 

turen også       

 



 

 



Kjøring med brukerne på 

nyGårdshaugen       

18 september ble det i år som så mange 

år før (en liten pandemipause bare) 

kjøring av våre venner på Nygårdshaugen 

dagsenter. Vi møtte opp med bilene våre 

på Nygårdshaugen kl 12:00 og kjørte en 

liten Crusing runde med våre venner. 

Noen var veldig opptatt av å spille musikk 

mens andre ville bare være med i bilene. 

Elvis var en slager hos de fleste virket det 

som. Etter kjøreturen så endte vi opp på 

klubbhuset våres for servering av pizza og 

brus. Dette er høydepunktet for de fleste 

virket det som. Og når vi hadde spist opp 

all pizza og drukket all brus. Reiste en seg 

opp og takket for 

besøket. Og gledet seg 

til neste år og at han 

kunne komme da også.  

 



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 
5. okt. Cruse Nights Sarpsborg. Oppmøte Esso Hafslund Detroit Cars 18:00 

12.okt. Medlemsmøte Klubblokalet Detroit Cars 18:30 

20.okt. Styremøte  Detroit Cars 18:30 

21.okt. Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars 20:00 

30.okt. Halloween party for juniorer (se plakat) Detroit Cars 14:00 

5.nov Lørdagskafe på klubblokalet Detroit Cars 11:00 

 
 

 

 
 

 
 
  Deadline neste 

    Klubbavis 
28. Oktober. 

 
 

http://www.detroitcars.no/kalender

