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REDAKTØR`N  

                MENER 
 
HEI, ALLE MEDLEMMER,  SMÅ OG STORE! 
 

                    Så ble det litt vinter likevel da. Ok, sesongen 
er vel enda et par mnd. unna, men tiden flyr og klubben 
runder jo en milepæl i år med sitt 25-års jubileum. 
I den forbindelse bør jo noenhver gjøre seg opp både 
tanker og meninger om hvordan dette kan markeres, 
både i og utenfor egne rekker. 
Merkedagen faller faktisk på en lørdag, hvis ikke red. har 
blingset, så akkurat det kunne jo ikke passet bedre. 
                  Når det gjelder aktiviteter på og utenfor 
klubbhuset, så er vel løpende vedlikehold samt forbedre 
allerede eksisterende fasiliteter et nøkkelord.Og 
selvfølgelig vet jo alle medlemmene at det ikke er noe å si 
på dugnadsånden her i gården.Her trår samtlige til for 
felleskapets beste. 
Vår faste onsdagscruising gjennom sommerhalvåret bør 
kanskje også få et oppjustert repertoar, da vi begynner å 
gå litt tom for ideer om kjøreruter, kan vi finne på noe 
mer osv. osv. 
De fleste har vel diverse prosjekter på gang med sine 
respektive doninger, og undertegnede selv har tatt 
vinterlagringa på Magnus Motor for liksom å 
understreke hvor dyrt det kan være å ”lagre” bilen. 
Vel, siste måling viste 2,8l på mila så den 
verkstedregninga vil nok fort bli tjent inn. 
 

 
 
SEE YOU AROUND! 
 
 
                                                                       JAN T. 
 
 

                        

 



 
I skrivende stund har vinteren kommet både med snø og kuldegrader. Sikkert til en del 
medlemmers glede. Og skal man dømme etter kuldegradene ser det ut til at snøen skal bli 
liggende en stund også.  
 
Vi har hatt en befaring av containeren og fått planlagt plasseringen av inventaret, lufteventiler 
etc. og gått til innkjøp av diverse slanger, nipler, ledninger osv. På grunn av kulden de siste 
dagene, har det videre arbeidet foreløpig blitt utsatt.  
 
Planleggingen av påskecruisingen er også allerede i gang. Påtenkt cruise runde vil bli 
”prøvekjørt” så snart som mulig slik at vi kan finne ut hvor lang turen vil bli og ca. hvor lang 
tid runden vil ta.  Videre ble det på siste styremøte bestemt at vi i år prøver å arrangere festen 
etter påskecruisingen på klubblokalet i stedet for på Folkvang. Et av de største argumentene til 
dette var at fjorårets fest gikk med dundrende underskudd. Klubblokalet står jo der uansett, vi 
slipper dermed å betale over kr. 3500,- i leie av annet lokale. Videre betalte vi i fjor kr. 
10.000,- til bandet som spilte. Vi har musikkanlegg på lokalet og å leie inn en DJ er 
betraktelig billigere. Skulle det derimot vise seg at dette ikke er god løsning, vil andre 
alternativer bli diskutert fra og med 2008. 
 
På siste styremøte ble det også bestemt at vi ikke arrangerer noen ”vår tur” verken for de på 
Nygårdshaugen eller noen andre. Derimot jobber vi med muligheten til å ta en medlemstur 
rundt i indre-Østfold hvor både besøk hos Rats og Minge er under planlegging. Via en bekjent 
er det mulig at vi kan få leid en veteranbuss m/sjåfør som kan transportere oss. Mer info. 
senere.  
 
Vi har også vært i kontakt med rørlegger Ingar Langholt AS og forespurt om det er mulig å 
låne plassen utenfor butikken deres i forbindelse med Østfoldmønstringen. Dette var Ingar 
meget positiv til, og han satt samme forpliktelse som Obs!, plassen skal være ryddig og i 
orden når vi forlater området. Det som vi har tenkt er å invitere Østfold Gatebil Klubb til å ha 
en samling på denne plassen. Vi har jo alle sett hvor mye folk Gatebil på Rudskogen trekker, 
og dermed kanskje en del yngre mennesker som ønsker å besøke Østfoldmønstringen? Skulle 
ikke dette være av interesse for Gatebil, har vi helt sikkert behov for denne plassen selv. 
Videre planlegging av 1.mai jobbes det med kontinuerlig og vi håper å få til noen besøkende 
kjøretøy fra andre motorgrener også, eks: tractor pulling, formula offroad, offroad.no og 
dragrace for å nevne noen. Både Bil & Trafikk og Motormagazinet i Sarpsborg har allerede 
bekreftet at de også i år vil lage reportasjer fra Østfoldmønstringen.  
 
Når det gjelder trafikksikkerhetstiltak så søkte vi om støtte på kr. 35.000,-, og vi har fått svar 
fra FTU av vi har fått bevilget kr. 15.000,- til dette formålet. Dermed er det litt vanskeligere å 
bestemme hvilke kurs vi ønsker, og vi er også avhengige av å vite ca. hvor mange som ønsker 
å delta. Mer om dette på neste medlemsmøte.  
 
Neste medlemsmøte er også årsmøte hvor gjennomgang av årsberetning, regnskap og valg av 
nytt styre skal gjennomføres. Vi håper at flest mulig har tid og anledning til å delta på dette 
møtet, både for å få vite hva som skjer i klubben og selvfølgelig for å avgi sin stemme i 
valget.    

Stein E 



 

 
 
 
 

Det inviteres til ÅRSMØTE på klubblokalet i Edv. Strandsvei 46 
 
 

ONSDAG 14. FEBRUAR 2007 KL. 18.30 
 
 

Agenda: 
 

- Innkommende saker 
- Trafikksikkerhetstiltak 

- ”Studie tur” 
- Årsberetning 

- Regnskap 
- Valg 

- Eventuelt  
   
 

  
 

Det står ”trafikkskola” på bakskjermen på denne Charger’n.  
Typisk svensk trafikkskole bil….???  



MEDLEMSMØTE 13. DESEMBER 
 
 
Det var 24 seniorer og 6 juniorer tilstede. 
 
Det startet med at årets nye juniorer ble tildelt diplomer. 
 
Deretter var det litt informasjon fra formannen. 
 
Deler av styret hadde luciaopptog og det var nok like moro for oss som deltok 
som vi håper at det var for medlemmene som var tilstede. Vi prøvde i hvertfall 
på vår måte å markere at julemøte vårt var den samme dagen som luicadagen. 
 
Det var også salg av kalendere som vi hadde bestilt inn. 
 
Vi avsluttet med kaker og god varm gløgg og det var førjulsstemning og et 
koselig møte. 
 
 
 

                   

 

 

 
 
 
 

Marita 



 MEDLEMSMØTE 10. JANUAR 2007 
 
 

Tilstede: 27 seniorer og 3 juniorer. 
 
Utstyr/Inventar: Det er kjøpt inn ny oppvaskmaskin, ismaskin, kassa-apparat, 
   barstoler og bord, utebord og klappstoler. Alt dette fikk vi for  
   den nette sum av kr. 10.00,- og det var et ”røverkjøp”. 
 
 
25 års-jubileum: I år blir som kjent klubben 25 år og det vil vi markere så  
   godt vi kan gjennom hele året. Selve ”fødselsdagen” er   
   den 8. september og det vil vi feire med brask og bram. 
 
 
Jubileumstur: Vi har snakket om å ta en vårtur med våre venner fra  
   Nygårdshaugen, eller skal vi ta en annen målgruppe  
   med på denne turen? 
 
 
Påskecruising: Denne må nå planlegges og kom gjerne med forslag til  
   kjøreruten denne dagen.  
 
 
Cruisenight:  Her må det også i verksettes planlegging om hvilke turer 
   og hva vi skal gjøre disse kveldene. 
 
 
1.mai- 
mønstringen: Siden vi er 25 år i år bør dette markeres godt ved 1.mai- 
   mønstringen.  
   Vi skal få tak i wunderbaum med logo på og t-shirt som vi  
   kan dele ut eller ha til premier. 
   Vi må ha et banner med Detroit cars 25 år. 
   Stein E. snakker med Ingar Langsholt om å få låne et  
   område av de slik at vi kan ha en egen plass for gatebilene. 
   Prøver også å få til flere motorsykler i år.  
   Kanskje vi bør ha en lokkepremie i form av et gavekort eller 
   lingnende slik at de som har visst frem bilene blir der til  
   mønstringen er over.  
   Lage litt show ut av det, for eksempel laveste bil, bredeste  
   dekk etc. 
   Hovedmålet vårt denne dagen er å tjene penger så kom  
   gjerne med forslag hvis dere har. 
 
 
Eventuelt:  Gatebil skal leie lokalet vårt å vårhalvåret og kommer tilbake 
   til høsten igjen.  
   Forslag om at det lages en bildekavalkade i fra oppstarten  



   av klubben og frem til i dag. 
   Kanskje vi også kan klare å lage en informasjonsfilm om hva 
   vi bedriver med i klubben.  
 
 
 
Møtet ble avsluttet med salg av kalendere med Detroit Cars logo på. 
 
 
 
 

Marita 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 



STYREMØTE 16. JANUAR 2007 
 
 
 

Tilstede: Stein Erik, Jan Thomas, Gjermund, Per, Egil N., 
  Tom Einar, Kjell Ingar, Kjell og Marita. 
 
 
Kommentar siste cruisenews: 
   Litt mørke bilder i enkelte repotasjer men ellers var det bra. 
 
 
Kommentar til siste klubbmøte: 
   Det var et koselig møte.  
    
 
 
Økonomiske bevegelser: 
   Stabil og bra. Vi har fått kr. 15 000,- til trafikksikkerthets- 
   tiltak. 
 
 
Klubbhus, eiendom, gjøremål, fremdrift: 
   Diskusjon om eventuelt  å ta opp et lån for å bygge ut  
   bygningen. Dette kommer vi tilbake til etter at vi har fått 
   resultatet fra 1. mai-mønstringen. 
 
 
Eventuelt: 

• Amcar bør stille opp og ta bilder og lage en repotasje 
om våre årlige mønstringer. Det forventes at de stiller  
opp både til 1. mai-mønstringen og påskecruisningen. 

• 1.mai > en motorsykkelklubb har fått tilbud om stand på  
mønstringen vår. 

• Jubileumsfest > den vil foregå den 8. september og Per  
kan skaffe orkesteret ”Steps” til denne festen. Hvor festen 
skal avholdes er foreløpig ikke bestemt, men det vil vi 
komme nærmere tilbake til. 

• Påskecruisingen > her ble det foreslått at vi prøver å få en 
forening eller noen frivillige til å stille opp med serveringen 
når cruisingen er slutt.  
Vi må markedsføre oss bedre ang. ”after cruisingfesten”. 
I år ble det bestemt at denne festen avholdes på vårt eget 
lokale, men at selve cruisingen f.eks ender på Høk. 
 
 
 

Marita 
 



          VALG 2007 
                  DISSE STILLER TIL VALG 
 
 
 
FORMANN   
                STEIN TVETER  
 
 
VISEFORMANN    
           STIG MOLTEBERG   
 
      
 
SEKRETÆR  
           PER GERHARDT 
 
 
STYREMEDLEMMER   
           VIDAR AASERUD 
                              EGIL GRØNN,  
                              NINA KARLSEN 
                              EGIL BERBY  
 
VARAMEDLEMMER 
   EGIL GRØNN 
   EGIL NYGAARD 
   NINA KARLSEN 
   ANETTE JANSEN 
   EGIL BERBY 
   TERJE HOLM 
   JAN THOMAS JOHANSEN 
   VIDAR AASERUD 
 
NESTE ÅRS VALGKOMITÉ                                                                                         
 PER GERHARDT,     UNNI BLAKKESTAD         NINA KARLSEN 
 
 
NESTE ÅRS REVISOR        
   VIGDIS SCHNELL-LARSEN     



JULEMØTE 13.12.06 
 
Årets siste medlemsmøte falt i år på selve Luciadagen, og bildene under forteller vel sitt om akkurat 
det.Frammøtet var bra, og kjempegode kaker samt gløgg, gjorde sitt til at det ble en hyggelig kveld. 
 

              
                      Så flotte kaker fikk vi...                                                    Det var bra med folk på årets siste medl. møte  
 

               
             Gemyttlige former rundt bordet...                                                  Små ”ræggære” fikk diplom av ”sjefen”  
 
 

                
   Så vartet klubben opp med årets største ”Lucia”...                           Og alle ”ternene” sang? hver sin sang samtidig 
 
 
                                                                                                                                                                              Jan T. 
      



 

         

 
PRESSEINFORMASJON, AMERICAN CAR OWNERS CLUB 
Dato: 29 januar 2007 
Kontaktperson: Yngve Abelsen (formann), telefon: 926 50 209 
   Christer Vik, telefon: 957 72 311 

 
 

Amcarklubben i Moss med lange tradisjoner trues med avvikling 
 
Byens eneste Amcar klubb med lange tradisjoner helt tilbake til 1980 er truet av nedleggelse. 
Bakgrunnen er at det gamle bygget Osloveien på Kambo hvor klubben har holdt til siden 1996, er 
av en slik forfatning at huseier har besluttet å rive det i løpet av 2007. Leieavtalen er sagt opp og 
klubben må innen utgangen av mai  ha tømt bygget. 
 
Det er en trist situasjon, men vi har vært klar over at dette måtte komme på ett eller annet tidspunkt. 
Klubben har gjennom disse årene hatt et godt samarbeidsforhold med byggeier, men bygget er i en 
slik forfatning at vesentlige påkostninger ikke er regningssvarende.  
 
Klubben har gjennom de siste årene vokst betydelig i antall medlemmer og biler. Videre har 
klubben blitt kjent for en rekke faste arrangementer gjennom året og som har blitt satt pris på både 
av byens innbyggere og bil- og motorinteresserte. Det vil selvfølgelig bli jobbet aktivt for å 
opprettholde, samt videreutvikle miljøet. Men det er samtidig svært avgjørende for fremtiden at vi 
klarer å finne et egnet lokale å bygge videre på.  Vi synes det ville være svært synd at klubben i 
verste fall skulle forsvinne ut av bybildet for godt.  Mange også utenfor miljøet har allerede gitt 
tilbakemeldinger om det ville være uheldig.  
 
På spørsmål om vi er interessert i å komme i kontakt med mulige utleiere av egnede bygg og på 
egnet plass er svaret selvfølgelig ja. Klubben har som nevnt ovenfor hatt et langsiktig og godt 
samarbeid med dagens utleier og det er vårt mål at vi skal finne en langsiktig løsning med andre 
utleieaktører. En kombinasjon av møtelokale og garasjer + god parkeringsplass, samt at det ligger i 
Moss/omegn er jo det mest ideelle selv vi er klar over at det er vanskelig å få i pose og sekk.  
 
Kontaktperson er klubbens formann dersom noen skulle ønske eller har mulighet til å hjelpe 
klubben i en vanskelig situasjon. Det bør jo i samme slengen nevnes at mange av medlemmene er 
svært så praktisk anlagt og kan bidra med å tilpasse/rehabilitere aktuelle bygg for at det skal fylle 
hensikten. 
 
På vegne av alle amcar – og motorinteresserte, sponsorer, medlemmer og innbyggere som setter 
pris på det preget vi setter på byen så kan vi i alle fall love at vi skal gjøre det som er mulig for å 
opprettholde, samt videreutvikle amcarkonseptet i Moss 
 
Med vennlig hilsen 
American Car Owners Club, Moss 
Styret 



JULEBORD  25.11.06 
 

                                
                               Det begynner alltid pent og pyntelig...                                                  Det er tidlig på kvelden så lenge kassereren står oppreist   
 
 
 

                                  
                      Se så flott bordet var dekket til oss...TUSEN TAKK!                                                              Etegildet har begynt...     
 

                               
                                                                                   OG ALLE SPISER OG KOSER SEG 
 

                              
                                              Dø.. hør her æ!                                                                                                             Se så søte vi er 



...OG FESTEN FORTSATTE 
 
 

                        
                                 Formann Stein E.Tveter delte ut heder og ære                                     John Eilert Erichsen fikk plakett for ”lang og tro tjeneste”    
 

                                    
                                                      Makaløst par...                                                                                               Har jæ drekki så mye?      
 
 

                           
                                              ”Vi tar TO til vel?”                                                                                                               DJ-PUNK 

                                            
                                           Per har draget...                                                                                               Viktig å sjekke ”frontspoilær`n” 
                                  



...OG FORTSATTE 
 
 

             
                            JØSS, ække han Peder nygift a?                                                                               Ser døm på kællæne sine tru? 
 
 

                     
                           ”Living on the top of the world”                                                                     Hvor skal dette ende?Han var jo “Lucia” også 
 
 
 

                     
                          Og folk koste seg i de små timer..                                                                              En god klem er ikke å forakte... 
 
 
 
 
 

OG SÅ GIKK? ALLE HJEM... 
                                 
                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                              Jan T. 



VÅRE SMÅ SØSKEN 
 

Vi har en liten søster,  
vi har en liten bror. 

Som er litt annerledes 
enn andre barn på jord. 
De kom til denne verden  

det vanskelige sted. 
Med mindre håndbagasje 

enn vi ble utstyrt med. 
 

Vi voksne er så kloke 
i mening og i ord. 

Vår lille bror og søster,  
blir aldri riktig stor. 

Vi har vår eng og åker  
vi har vårt kjøpmansskap. 

Og vi beregner livet  
 i vinning og i tap. 

 
Det er så lett å skubbe 
de små og svake vekk. 
Og la dem stå tilbake  
med hjelpesløse trekk. 

Det er så lett å glemme 
når siste båt skal gå. 
Må alle passasjerer 
la all bagasje stå. 

 
 

 
Vi takker for all vennlighet og omtanke som ble vist oss ved vår  

kjære Jon Øystein’s bortgang.  
 

Kjell og Marita Frogner m/familie 
 



OLD   BOYS 

 Møte
”Gutta” med grå stenk, ungt sinn 

Og bil i ”minne” 
Holder møte hos; 

BIL GURU—Ole Trondsen 
Strand gt. 7 i Sandesund 

   februar   

Dato; 19-02-07.     Tid;  19.00  

Her får vi noe og bite i samt noe attåt. 

Det blir mengder av sosialt samvær— 
Bilprat—blader—bøker— bilder— og 

Kanskje modell av favoritt bilen. 



    REISEBREV CRUISE 66 DEL 2 
Dag 3 gikk fra St. Louise, Il, denne dagen hadde vi et stopp i Jesse James Meramec 
Caverns i Stanton Missouri. Dette var et populært turiststed og brukt som base ved 
utflukter for skoler, her var flott natur med vann der det var padlemuligheter 

Herfra kjørte vi til Cuba der vi var  
ventet av en Route 66 forening og en 
avis 

Neste stopp var utenfor Springfield, MO Her 
ble vi møtt av en Rodd klubb som fulgte oss 
inn til byen. Og utenfor motellet stod Et filmte-
am som også fulgte oss på kvelden da det var 
arrangement på byens ”Steak and shake” res-
taurant 



Dag 4 ble det litt venting på morgenen, da vi ventet på noen deler som skulle på plass i en bil. For-
middagen benyttet noen til shopping og avslapping før veien gikk mot Joplin,MO  

En av mange spøkelsesbyer her hadde de alt de 
trengte for bare noen 10 år siden 

På kvelden var vi på drive in kino dette 
var en morsom opplevelse. Vi var tidlig 
ute for å få bra plasser (vi kom inn utenom 
køen) Og det var morsomt å se hvordan de 
kom i pick uper og danderte seg bak på 
lemmene med dyner og puter, hele famili-
en var med. Og når filmen begynte var det 
selvfølgelig nasjonalsangen først og fil-
men var CARS.  

Neste dag, dag 5, kjørte vi til Riverton, Kansas hvor vi var med i en parade. Denne hadde blitt 
fremskyndet en uke pga at vi skulle komme 



Vi overnattet i Tulsa og der spiste vi på Metro 
som reklamerte med at Elvis hadde spist der 

I Tulsa ligger også 1957 Plymouth nedgravd 
som skal åpnes 15. juni 07 da har den ligget 
begravd i 50 år. Se mer på 
www.forwardlook.net/19571958Plymouth/
countdown.asp 

Dag 6, kjørte vi fra Tulsa til EL Reno, OK  Det første 
vi så på veien var 3 biler utenfor en skrot og en av 
dem var en 58 mercury som vi da måtte stoppe og 
beskue eller beundre (stryk det som ikke passer). 
Det neste vi så var et sko tre, utrolig hva folk finner 
på. 

I Riverton, Kansas ”The Elsler Brothers Store” 
fra ca 1925 

I Catoosa, Oklahoma ligger den blå hvalen, 
den var et populært stoppested for barnefamili-
er. 



Mamie;s Rock Cafe, er bygd i stein med tilhørende suvernier butikk. Her og fru Erichsen var ikke 
spesielt sultne på denne cafeen og bestilte derfor hver sin lille salat (godt de ikke bestilte stor). 

Arcadia,OK ligger den kjente runde låven som 
er kjent Route 66 landemerke som også inne-
holder en suvernier butikk 

En av mange nedlagte Phillips 66 nedlagte 
bensinstasjoner 

”Ann`s chicken fry house” utkanten av Oklahoma city, var stengt den dagen vi var der, men 
morsomt allikevel å se bilene på utsiden, De er kjent for suvenir butikken med blant annet klist-
remerke med tekst” I Love Capitalism” 



 

Til salgs 
NYE CD-rom med delekatalog / verkstedhåndbok / salgsbrosjyer (ikke 
kopier). (Alle CD-rom er godkjent av respektive bilfabrikant). Buick: 1957, 
58, 59, 60, 69. Cadillac: 1957, 58, 59, 60, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72. 
Chevrolet: 1955, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69,70, 
71. Dodge: 1958, 59, 68, 69, 70.      Ford: 1964. Mustang: 1964, 65, 66, 
67. Oldsmobile: 1958, 69, 70. Plymouth: 1968, 69, 70. Pontiac: 1958, 65, 
66. Kr. 450,- pr. stk

Owners manuals (instruksjonsbøker): Buick Wildcat/Electra 1964, 65, 66, 
80, 81. Century/Regal 1976, 80. Chevrolet  1964, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 
71, 72     + 64, 72 Chevelle, 68 C10-30 Truck. Oldsmobile full size: 1963, 
68, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78. Cutlass 79. Kr. 50,- pr. stk. 

Owner protection manuals: Chevrolet 1963, 1968 C10-30 truck, Pontiac 
1966. Kr. 50,- pr. stk 

Accessorie broshure: Buick 1965 Kr. 50,- 

Salgsbrosjyre: 1970 Chevelle (repro) Kr. 100,- 

Manualer: 1963 Buick chassis manual, 1937 Chevrolet shop manual 
(repro), 1964 Buick service info (for bodystyles 4255, 4265, 4355, 4365), 
1961 Dodge service procedure manual, Plymouth Hy-Drive service 
manual. Priser fra kr. 200 – 500,-

Bøker: American ID numbers 1950-59, Carter carburators, American 
supercars, Automotive electrical handbook, Dodge ID guide 1946-85, 
Dodge pick up historie and restoration guide 1918-71, Harley-Davidson: 
A pictorial celebration, BMW 1500-2002, Fabulous fins of the fifties, 
Turbocharges, Auto detailing for show and profit, Car and driver on 
Mopar 1956-67. Priser fra kr. 100 – 300,- 

"How to" bøker: Restore auto upholstery, restore metal auto trim, paint 
your car, restore your collector car. Priser fra 100 – 200,-  

Ring 924 58 184 Stein E eller send en e-post til buickowner@home.no  

 

mailto:buickowner@home.no


  

"Du kommer tilbake fra toilettet på flyet og du ser at en blondine har tatt setet ditt. 
Du ber henne flytte seg, men hun nekter. 
Mannen sier: Hvor skal du? 

Blondinen: Oslo. 
 
Mannen: Da må du nok sette det på et annet sete fordi denne går til bergen. 
 
Blondinen: ÅJA...!"  

Fest og alkohol… 
 
Hvorfor føler vi oss smartere etter litt alkohol? La oss 
gjøre en sammenligning. En flokk bøfler kan forflytte seg 
kun så fort som den svakeste og seneste bøffelen. Når 
flokken blir angrepet, er det den sene og svake bakerst 
som blir drept først. 
Dette er en naturlig ting som er bra for flokken som en 
”stamme”, fordi da vil bøfflenes generelle fart og helse i 
flokken bedres ved regelmessig frafall av de svakeste i 
gruppen. 
 
På samme måte kan menneskehjernen kun fungere så 
raskt som den seneste hjernecella. 
Ved jevnlig inntak av alkohol vet vi alle at det drepes 
hjerneceller, men naturligvis angripes de sene og svakeste 
hjernecellene først. Så ved jevnlig forbruk av alkohol fjer-
nes automatisk de dårlige hjernecellene og gjør at hjernen 
blir en raskere og mer effektiv maskin.   
Derfor føler du deg alltid smartere etter litt alkohol! 

Det var en gang…. 
 
Det var en gang en svenske, en franskmann 
og en amerikaner som var dødsdømt. De 
skulle henrettes i Paris, og fikk da velge mel-
lom henging og giljotinen. Siden franskman-
nen var i Frankrike, skulle han få velge først.  
Han valgte giljotinen. 
 
Franskmannen ble lagt på bordet. Kniven ble 
sluppet, men rett før den nådde halsen hans, 
stoppet den. Når slikt skjer, får den døds-
dømte gå. Så var det amerikanerens tur å 
velge. Han tenkte at det samme kunne skje 
med han som med franskmannen, så han 
valgte også giljotinen. Det samme skjedde, 
og han fikk gå. Da det var svensken sin tur 
sa han: - Det er jo tydelig at giljotinen er i 
ustand i dag, så jeg velger henging !!! 



ØNSKER DU Å LEIE VÅRT LOKALE? 
 

Arrangere barnedåp, konfirmasjon og lignende… 
 
 

                            
    

 
DETROIT CARS LEIER UT SITT KLUBBHUS HVOR CA 50 GJESTER KAN SERVERES! 

 
LOKALET BESTÅR AV FESTSAL, FIN BAR, FULLT UTSTYRT KJØKKEN SAMT DAME-OG 

 
HERRETOALETT. 

 
PRIS: 1700 kr inkl. vasking 

 
DET ER OGSÅ MULIGHET FOR BARNESELSKAP PÅ HVERDAGER. 

 
PRIS: 300 kr  vasking e. avtale 

 
KONTAKTPERSON: BODIL HANSEN---MOB.NR. 99 55 03 26 

 

                                          
 

 



KLUBBENS UTLANSVERKT~Y 

Alt verktsy, bortsett fra elefant og motorbukk er A finne p& klubblokalet. Alt verktsy er 
merket med det samme nurnrner som du ser i tabellen over. 
Skal du l h e  verktsy, skriv p& lista som henger p& verktaytavla. 
Nurnrneret pA verktsyet du lher,  dato, navn og telefonnumrner skrives. 
U t lh  av dette verktsyet er gratis for medlemmer, men husk A levere verktsyet tilbake sB fort 
som mulig. Andre kan trenge det. 

Kran for utlarfting av motor (elefant) og motorbukk kan leies ved A kontakte Vidar Elvestad pA 
Grcaer, tlf 90828557. 
Elefanten koster 50,- pr uke, motorbukk kr 100,- pr mhed. 

Du kan ogsA l h e  barker fra klubbens bibliotek. Bak i boka er det et kort, hvor du pAGarer navn 
og dato. Dette settes igjen i kartoteket som st& i bokhylla. 

Bok og verktsy komiteen 





 
 
 

Returadresse: 
Detroit Cars 
Edvard Strandsv. 46 
1734 Hafslundsøy 
Norge 

 

B  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

       
  
 
 

 
EIER STIG MOLTEBERG 

 
 
 

5. feb. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 1830
14. feb. Årsmøte klubblokalet / medlemsmøte Detroit Cars Kl 18,30 1830
19. feb. Old Boys møte hos Ole Trondsen Detroit Cars Kl 19,00 1900
20. feb. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 1830
24. feb. South East Swap Meet 2 Moss Bueskytterhall  ACOC Moss     
3. mar. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 11,00 1400
5. mar. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 18,30 1830

 
 
 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.net

Deadline neste klubbavis onsdag 28.Feb 

http://www.detroitcars.net/
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