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Hei, ja da er det april alt og for et flott vær vi har. 

Vi kom hjem fra Cuba lørdag hvor det var veldig 

veldig varmt og ble møtt på Gardemoen med det 

flotte vårværet. Etter en lang flytur var det godt og 

ta tidlig kvelden og gjett hvem som spratt opp 

søndag og forsvant i garasjen etter frokost. Tror det 

var en ble veldig ivrig etter å få puslet og gjort klar 

leketøy. 

Det nærmer seg 1. mai og planlegging er i gang, vi 

håper og tror at arrangementet vil gå sin gang. Med 

polititilatelse og plass. Tvi tvi. 

Jeg er fortsatt gla for stoff til avisen send til 

89chevy@online.no 

    Grethe 

 

En av de første bilen vi møtte på på Cuba 
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MEDLEMSMØTE 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

 

Dato 9. april 

Ca kl 18.30 

Agenda: 

 

MEDLEMSMØTE 

 Grensepåvisning. 

 1. mai nyheter. 

 12. april dugnadsdag. 

 Påskecruzing med fest. 

 Nye møtedatoer, mai – juni – august – september. 

 Cruznight onsdager, vi kjører fra torget kl. 18.00. 

 Eventuelt. 



Detroit News! 

Amcar drar i gang vervekampanje, vi er en del av Amcar, se derfor vedlegget i 

avisa. Registreringsskjemaer er lagt ut på klubblokalet. Fakta er at det er 

Amcar som er i ferd med å bli ledene i å dra lasset for hobbybilfolket i deg. 

Det er en erkjennelse både hos amcarfolket og av veteranbilmiljøet. Hobbybil 

har egentlig ikke et spesielt hjemland. 

Det foregikk litt av hvert i riktig gamle dager, det viste dokumentasjon under 

grensepåvisning. En riktig sympatisk ung mann fra Sarpsborg kommune kom 

med påvisningsutstyr får å få fastsatt grenser. Med gammel dokumentasjon 

og saklighet gjorde han oppgaven, men i gamle dager gjorde man det 

annerledes. Han hadde funnet frem grenseberetning både for nr. 46, (oss) og 

nr. 48, (naboen). I 1929 gjorde grunneier (anders Eilertsen, eier av gården 

Skjeggestad), en feil ved å bortfeste mer enn det som egentlig hørte 

bedehuset til. (Gammel beretning for nr. 46 fra 1899 sier 57 m fra sør til 

nord). Beretningen hos nabo fra 1929 sier vei ved dele til Harald Navestad og 

sørover til gjerde ved bedehuset 27 m. altså omtrent der utskytningen er pr. i 

dag. (Rester av gamle gjerdestolper kan sees i dag). Her har men trolig bare 

blitt enige om noe og bedehusets innehavere har blitt enige med ny nabo, 

(Hjalmar Nilsen) om at dette er ok, uten å få justert deleberetningen til 

bedehus tomta. Og der står vi i dag. Oppmåler mente at dette var slik det 

ville bli selv om vi gikk videre. Vi har en tenke pause frem til 22. mai. 

Om 1. mai: se eget skriv. Det blir en del mer tenking om mer planlegging enn 

før. Vi vet jo ikke om plassen blir helt ferdig til 1. mai. Blir det hel asfaltert, 

ja da kan vi bruke hele, det har jeg fått lovnad om. Det blir nok mange OBS 

besøk innen 30. april. Det arbeides med ansvars liste, men den er ikke klar. 

Men folkens vi trenger alle mann alle nå. Det ble litt støy når vi nå får annen 

sponsor enn Sarpsborg Motor. Det er synd, det var ikke ment slik, vi trenger 

begge både Sarpsborg Motor og Aarnes i vårt nærmiljø. Begge er gode 

forretningspartnere og beriker vårt distrikt. Jeg beklager hvis noe annet blir 

oppfattet, ingen er tjent med noe annet enn et godt miljø. 

Vi må ha aktiviteter lørdag 12. april. Da blir det dugnad på container – 

kioskvogner og litt inne. Det er en viktig dag. Tiden går ifra oss, den dagen er 

det kun 17 dager igjen til at alt skal være i orden. I mellom tiden har vi også 

påskecrusing, 18. april med «røverfest» på kvelden. Uansett 1. mai vil være 

det som vil prege oss alle til det er overstått. Vær med å gjø det hele til en 

stor dag. Da det hele tiden er i endring på OBS, vi vil ha et ekstra møte 

onsdag 23. april. Da håper vi ansvarslistene er klare. NB! Hvis dette når frem 

før dato, er det en minimønstring 6. mai ved Rema 1000 i stasjonsbyen. Terje 

Holm er kontaktmann, (tlf 911 00 165). 

EgBe 



Medlemsmøte 12.3 2014.    
Tilstede 36 sen. 2 jun. 
 
Sommermøter blir på tirsdager i mai, juni, aug. sept. så har vi onsdagen til Fønix crusie. 
 
17. mai: Biler i 17. mai tog har Egil B. forslag om 2 stk. av årganger 1930, 40, 50, 60, 70, 80, 
og 90 mod. 
Bare og melde seg på. 
 
Busstur: Avreise fra klubbhuset i årets flotteste vårvær. Tok en spisepause på Furulund kro 
og Motel. 
             Etterpå besøkte vi Sandefjordklubben American Drivers. Så gikk turen videre til  
Phoenix US Cars, 
              der var det litt av vert. Videre gikk turen til Sandefjord og båten hjem. Fin tur. 
 
Juniorkveld: Nina og Veronica lagde party for jun. med. Litt lite besøk, husk, alle er 
velkommen, alder ingen hindring, alle er jo junijorær i hue. 
 
Førstehjelp:  Kurset ble godt mottatt, vi lærte jo en del "nytt" som noen hadde glømt, håper 
det sitter. 
    
         
                                                                                                         Sven 
 
 
 

Styremøte 18.03 2014 
                                    

Tilstede: Inger Lisbeth, Veronica, Runar, Arild, Ole, Andreas, Egil N. Egil B., Flemming, Kjell 
Ingar, Sven. 
 
Klubbhus: Dugnaden starta bra, 11 stk. møtte opp. Det blir en del jobb framover med 
planering og stenlegging.  
 
Tomt: Oppmåling ble gjort 19.03. 
 
1. mai: Da uteplassen blir ny av året må vi ta en befaring ang. plassering av kioskvogner, 
telt, o.l. 
 
Amcar: Ønsker medlemsliste. 
 
Sponsor: Arbeider med saken. 
 
                                                      Sven 
 



ØSTFOLDMØNSTRINGEN 2014 

Ja, det nærmer seg med raske skritt. Alle offisielle tillatelser er gitt, men selve plassen og området 

rundt er svært endret. Det gjør at vi også må endre på noe. Back to the Basic, det betyr at det blir et 

rent bil treff for alle typer interessante biler. Veteraner og spesielle hobbybiler. Gate bil er 

velkommen til samme område som før med 8-10 biler. Offroarderne finner vi vel og plass til nede ved 

Topp Fritid, (det er avklart med han). Dessverre er gjørmegropa helt borte, så det får bli med en 

mønstring. Vi vet heller ikke om hele plassen blir tilgjengelig. Det som er klart er at der det er, (og kan 

bli) asfaltert kan vi bruke om det er i orden til 1. mai. Se for øvrig fakta som kommer her.  

¤ Veien rundt er nå blitt kommunal og er åpen for alminnelig ferdsel, det går også en buss der en 

gang på 1. mai. Det arbeides med å få den stengt under mønstringen, men vi vet ikke. Går det ikke 

utløser det en god del mere gjerder. 

¤ Brustad bua er oppe med to ansatte. Handlende må derfor ha fri adgang og må ha tilgang til noen 

parkeringsplasser. Her blir et portproblem som må løses. 

¤ Det er ikke sikkert hele plassen blir tilgjengelig p.g.a. grunnforholdene ved bygge avdelingen. Den 

er pr i dag 15. mars ikke asfaltert og ikke godkjent for bruk. Ca. 120 bilplasser går tapt. 

¤ Det er tre hoved innkjøringer, hvorav den ene nesten deler plassen i to, her blir en utfordring da 

den leder mot «bua» som er oppe. Fullt ferdig er det plass til ca.600 biler (500 for oss?) og det er 

flere enn før. 

¤ våre salgsboder må antagelig plasseres annerledes der hvor strøm og vann finnes. Det arbeides 

med et utkast som skal ivareta de fleste ønsker basert på tidligere erfaringer. Strøm og vann finnes et 

sted på lang veggen nær bygg inngang. Her er ikke rom for mange sprell. 

¤ Offroad gropa er borte så for dem blir det vel bare utstilling. Vi vet ikke om det er noe igjen til 

kjøring, men antagelig ikke. 

¤ Hvor swap meet og kremmere skal være er også usikkert. Kanskje grusplassen ved bygg avdeling 

om den ikke er asfaltert og vi får tillatelse. Kan være andre steder men det er fortsatt byggeaktivitet 

og er derved anleggsområde. 

¤ Hovedstrømmen som blir lagt ut er på 400 volt, dermed trenger vi omformer ned til 220v. Atter en 

utfordring. 

Som en kan se trenger vi all den hjelp vi kan få denne gang, samt mer og annet utstyr. Drar vi alle 

samme vei håper vi det går. 

Klubbstyret i DETROIT CARS. 



 

 

VI GRATULERER ANNE OG EGIL 

SÅ MYE MED INNGÅTT EKTESKAP. 

 

 

 

 

 



I ÅR ARRANGERER VI IKKE EGEN FEST. MEN DET ER MULIGHETER 

FOR FEST PÅ MELKEFABRIKKEN DER RØVBALLEBANDET SPILLER, SE 

EGEN PLAKAT. 

OBS! MULIGHETER TIL Å FORHÅNDSKJØPE BILETTER PÅ 

RØVSHOPPEN. 





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 

 

 

Dato;  28/04 _-     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. 

 



HER SAMLES KLASSISKE  

AMERIKANSKE  OG  

EUROPEISKE BILER  

 



HUMOR 
 

En mann går inn på soverommet hvor han finner kona som pakker en koffert og spør 

«hva er det du driver med?» 

«Jeg skal flytte til Oslo. Jeg har hørt at prostituerte får betalt 4000 kroner for det jeg 

gjør for deg helt gratis» svarer kona. 

Rett før avreise går kona tilbake til soverommet der hun finner ektemannen som pakker 

en koffert. 

Når hun spør ham om hvor han skal reise, svarer han, «Jeg skal til Oslo jeg også. Jeg 
har lyst til å se hvordan du skal overleve på 8000 kroner i året.» 

 

 

 

 

 

Etter en spesielt brutal landing under et tordenvær i Memphis annonserte en 

flyvertinne følgende: 

- Vennligst pass på når du åpner luken over deg da etter en landing som denne så 

kan du være 100% sikker på at alt har flyttet på seg.  

 

 

- I tilfellet et plutselig tap av kabintrykk vil masker komme ut fra taket. Stopp å 

hyle, ta tak i masken og plasser den over ansiktet ditt. Hvis du har et lite barn med 

deg, sørg for å ta på deg selv masken før du hjelper barnet. Hvis du reiser med mer 

enn ett lite barn, velg din favoritt. 

 

En annen kommentar fra kabinpersonale på en langt fra en perfekt landing: 

- Vi ber dere bli sittende inntil kaptein Kenguru spretter oss til terminalen. 

 



 



GRIBSRØD GÅRD  |  ENNINGDAL – HALDEN

6-8 juni 2014
LIVE MUSIKK PÅ LÅVEN!

Fredag: CATLICKS
https://nb-no.facebook.com/Catlicks 

Lørdag: JETAWAYS, Sverige
http://thejetaways.hemsida24.se 

Lørdag er det flere aktiviteter for voksne og barn.
Cruising med Quiz.

Premiering av de fineste bilene.

Det blir salg av frokosttallerken og billig grillmat.
Vi stiller med varm grill.

Pris hele helgen kr 400,- inkludert camping.
Pris per dag kr 200,-. Begge dager etter kl. 19:00, kr 250,-
Barn under 18 i følge med foreldre: Gratis inngang

Det finnes noen hytter på Svingen Camping
For mer info: Tlf. 69 19 76 57 eller mail en av klubbene

www.halden-amcar.no | www.acocmoss.com | www.amcarfredrikstad.com | www.detroitcars.no

11-13 juni 2010

LIVe musikk på låven!









HUMOR 
 

    Et ektepar ble vekket av den høylytte ringeklokka klokken tre om morgenen. Mannen 
karer seg ut av senga, tar på seg morgenkåpen og åpner ytterdøra hvor en full fremmed 
står i regnet og spør om hjelp til å dytte. 

«Ikke snakk om,» svarer ektemannen, «klokka er 3 om morgenen!» 

Han slenger igjen døra og går tilbake til senga. 

«Hvem var det?» spør kona. 

«Bare en full fyr som trengte en dytt,» svarer han. 

«Hjalp du ham?» spør hun. 

«Nei, jeg gjorde ikke det. Klokka er 3 om morgenen, og det regner i søkker og spann der 
ute!» 

«Vel, du har en dårlig hukommelse,» sier kona. 

Husker du ikke 3 måneder tilbake da bilen brøt sammen og de to fremmede mennene 
hjalp oss? Jeg synes du burde hjelpe ham. Du burde skamme deg!» 

Mannen gjør som han er fortalt, kler på seg og går ut i det pøsende regnværet. Han roper 
ut i mørket, «Hallo, er du der fortsatt?» 

«Ja,» får han til svar. 

«Trenger du fortsatt en dytt?» spør mannen. 

«Ja, takk!» får han til svar fra mørket. 

«Hvor er du?» spør ektemannen. 

«Her borte på huska,» svarer fylliken. 

                        

 

 

 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2014 
FORMANN Egil Berby fossengen@online.no 69132166/90041576 

VISEFORMANN Inger Lisbeth Østli 
Aaserød 

tantepen@yahoo.no 95065269 

KASSERER Kjell Ingar Olsen kjell-io@online.no 91646035 

SEKRETÆR Per Gerhardt 57merc@online.no 69140075 / 91777514 

HJELPESEKRETÆR Sven H. Johansen tingjoh@online.no 4857575 

STYREMEDLEM Ole Petter Sæland ole_ffk@hotmail.com 41265978 

STYREMEDLEM Grethe Nord Gerhardt 89chevy@online.no 69140075 / 97181618 

STYREMEDLEM Egil Nygaard egil-gut@frisurf.no 69141273 / 48103707 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Andreas Ruud andreasruud90@gmail.com 92493616 

VARAMEDLEM Flemming Sørlie info@sorliedesign.no 91556215 

VARAMEDLEM Runar Elverhøi relverh@online.no 99692983 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM 
 

Veronica Roos 

 

Marte Karlsen 

veroos@hotmail.com 

 

martemilie@hotmail.com 

90700765 

 

91712800 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding til klubbtelefon 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 99 46 27 98 der dere oppgir navn og telefonnummer. 
 

Grasrotandelen 
Husk at dere kan støtte oss når/hvis dere tipper 

Utlån av verktøy 
På klubblokalet finnes et stort utvalg av spesialverktøy som er til utlån for medlemmer.  

Verktøy og lånelister finner du i andre etasje. 
Nøkkel til klubben kvitteres ut hos formann. 

Klubben har også e elefant og motorbukk som leies ut til medlemmer.  
Ta kontakt med Vidar Elvestad mob 90828557 

 

HVEM GJØR 

HVA I 

KLUBBEN 
KLUBBENS ADRESSE:  
 

Edvard Strandsvei 46 

1734 HAFSLUNDSØY 

TLF. 99 46 27 98 

Web: http://www.detroitcars.no 

E-post: post@detroitcars.net 
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mailto:ole_ffk@hotmail.com
mailto:rmarcuss@online.no
mailto:info@sorliedesign.no
mailto:relverh@online.no
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mailto:post@detroitcars.net


B Returadresse: 

Detroit Cars 

Edvard Strandsv. 46 

1734 Hafslundsøy 

Norge 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For mer utfyllende terminliste se vår webside: www.detroitcars.no 

5. apr. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

9. apr. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

15. apr. Styremøte befaring Obs! Detroit Cars Kl 

18,30 

18. apr. Påskecruising  Detroit Cars Kl 

15,00 

30. apr. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

1. mai. Østfoldmønstringen Obs! Sarpsborg Detroit Cars   

 

 
 

 

 

 Deadline neste  

   klubbavis 

  30 APR 

   
 

 

http://www.detroitcars.no/



