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Hei  

Godt nytt år   

Da er jule og nyttårsfeiring overstått. Nå er det 

bare nyttårsforsetter som skal fullføres. Viktig å ha 

noen mål som sjeldent klarer å fylles   

 

Bilder og referater fra treff mottas med glede og 

takk, alltid hyggelig å fylle avisen med stoff. 

      Annikken 
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MEDLEMSMØTE 

 

Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 9. januar 2019 

Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

 Siste mulighet til å nominere til styreverv. 

 Noe fra østlandsforum 2018. 

 Ekstra jubilant. 

 Eventuelt. 



DETROIT NEWS JANUAR 2019. 

Da er vi over i 2019 og håper dett også blir et fint år. Hover fokus nå før sommeren blir å få til en fin 

mønstring forhåpentlig på ny plass. Går det i boks så, får vi mye bedre forhold under til rigging og en 

litt enklere plass med plass til flere biler og en mye større kremmer plass. Forespørsel er sendt og 

forhåpentlig hvis kan vi erklære dette for offisielt før avisen går i trykk. Det lakker også mot årsmøtet 

så gi Per Gerhardt noen forslag til kandidater. Vi behøver et sterkt og driftig styre skal klubben drives 

videre. På de 37 år vi har drevet har vi kommet langt klubb og driftsmessig. Vi er akseptert offentlig 

som en forening som tar hånd om historiske og verneverdige kjøretøy. Som belønning for det er det 

en rekke saker som vi har og som andre ikke kan nyte av. 

Vi snakker om å være registrert i Brønnøysund og har eget org. Nr. Det utløser at vi kan være med på 

Grasrot andelen (det er bare å registrere seg ved første tippe eller lotto kjøp) Videre er vi med i 

momsrefusjons system for klubber og foreninger (vi får tilbake noe av momsen på visse ting i løpet av 

året) Vi er akseptert i Sarpsborg som en samfunnsnyttig forening og får tildelt kultur midler. Enkelte 

ideelle foreninger støtter oss i enkeltsaker hvor vi i mange år brukte egnene midler. Dette må vi ta 

vare på og benytte til et felles mål. 

Et av de felles mål er drømmen om et større sted med hobby verksted litt større møtelokale på et 

sted mer usjenert enn i dag. Vi tenker ikke på det men en del av vår kunnskap om våre biler er i ferd 

med å gå tapt og dagens mekaniker forstår lite av våre biler, da må en annen generasjon trå til. Og 

derfor må vi ha et mekke lokale med plass til så mange som mulig. Vi er stadig på jakt, men lite er til 

salgs og de som er det ligger langt utenfor vår økonomi i dag. Men vi leter og håper, kanskje du vet 

om noe så syng ut. Dessverre er våre kriterier litt spesielle og det gjør sake ikke enklere. Vi trenger en 

mulighet for reparasjoner da det ganske sikker blir skjerpede sikkerhet krav til veteranene fremover i 

tid. 

Jeg har nevnt før om en sjekk av våre «gamlinger» på veien, nå ser det ut som Amcar rører på seg og 

arbeider med et hefte som antakelig vil omhandle noe om ved likehold og kontroll av bilen din, det er 

bra, men er det nok? Vi vil gjerne fremstå som allvitere på gamle biler, men er det slik det er? Jeg selv 

er utdannet i og tok fagbrev i 1970 på en tid hvor bilene var oppbygd omtrent på samme måte, noe 

som vedvarte litt innpå 80 tallet hvor forhjulsdrift og motoren på tvers (gærne veien) Trommel 

bremser foran var en sagablott. Bileiere født innpå 90 lallet har da ikke store muligheten til å vite noe 

praktisk om gamle biler før en kjøper en selv og går i gang med selvstudie. Man kan lese seg til mangt 

men den praktiske skruinga, ja den må en igjennom og fomle seg fram. Noen er flinke andre tar litt 

lett på det. Alle er ikke mestere eller er alle der?  Det er nok bare et tidsspørsmål før verksteder vil 

tilby sikkerhets kontroll som ikke har noe med EU kontroll å gjøre. Det er bra for hobbyen vår tåler 

ikke mange ulykker, pressen er ikke nådig hvis de lukter blod. 

Når dette leses er vi over i 2019 og det ønskes GODT NYTT ÅR.    

 

EGBE 

 



Medlemsmøte 12.12.2018 

 

Tilstede: 35 og 4 juniorer 

Egil ønsker velkommen. Og minner på å levere nominasjonslistene. 

Rapport fra Østlandsforum kommer senere. 

Veteranbil ulykken. Det har begynt å røre seg i systemet. Men til slutt er det jo 

opp til bilens eier. 

Utdeling av diplomer til jubilanter. 

Det vil nå bli sendt ut SMS om at avisen er ute. 

 

Styremøte 19.12.2018 

 

Tilstede: 11 

Avisen: har en del stoff nå liggende. Og det vil bli en forklaring på det nye 

systemet ang medlemskontigent. 

Siste møte: bra oppmøte. Var gratis kake og kaffe. Bra på loddsalget, 

Økonomi: Bra julebord men var litt lite mat.  

Fått igjen moms. 

Klubbhuset: 6 steder til salgs. Vært der over lengere tid. Men hva med å leie 

noe?  

 

Amfi Borg. Venter på mail. Andreas viser flyfoto hvor strøm er lagt opp. 

Kan få kjøpt en del gjerder. 

 

 



 JULEMØTET 12 DESEMBER 
 

Legger med litt bilder fra julemøtet hvor det ble servert litt kaker og kaffe.  

 

   

Også var det noen diplomer til jubilantene denne dagen. 

    











ELVIS PÅ KINO 

Kinoen denne dagen, Var en kjempe opplevelse. 

 

 

          

 

          Connie Spetaas 



       HUMOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To venner sitter og snakker 

- Jeg skal skilles, sier den ene 

- Hvorfor det? spør den andre 

- Jeg er lei av at kona mi hele tiden går på pub 

- På pub? Jeg visste ikke at ho drikker 

- Det gjør hun heller ikke, hun leter etter meg. 

 

 

En uforskammet mann hadde fått seg jobb på en 

byggeplass og skrøt hele tiden av hvor sterkere 

han var enn alle andre. 

En dag gjorde han narr av en av de eldre 

arbeiderne på byggeplassen. Til sist fikk denne 

nok å sa:  

- Jeg vil vedde en månedslønn på at jeg kan ta 

den trillebåra der og kjøre den over til den andre 

bygningen der borte, som du ikke kan trille 

tilbake! 

- Det er i orden gamle mann – la meg se, hva du 

kan klare, sa den unge. Den gamle mannen tar 

tak i trillebåra og nikker mot den unge mannen 

med ett smil og sier: 

- OK, hopp oppi! 

 

2 blondiner var i skogen for å lete etter et 

juletre. Etter et par timer hadde de rukket 

å få frosne fingre og tær da den ene 

utbryter: "Nå orker jeg ikke mer. Jeg tar 

det neste treet jeg ser, uansett om det er 

pyntet eller ikke". 

 

En mann sitter på en pub og roper: 

- Skål og godt nyttår! 

 

Han fortsetter å si skål og godt nyttår, og til 

slutt blir det for mye for barkeeperen, som tar 

tak i mannen og sier: 

- Nå får du slutte å rope godt nyttår. Vi er midt 

i februar! 

 

- Faen! Da får jeg skikkelig kjeft, når jeg 

kommer hjem. 



            Cruise night 5 september 

 
Årets siste onsdags cruising. 7 biler møtte opp på Sarpsborg torg. Turen skulle gå til 

Halden. Det var meldt noe dårlig vær, men solen skinte og det var varmt i luften. Vi 

var i Halden kvart på syv og det var plass på fisketorget. I Halden var det allerede en 

del sarpinger på plass og folk vandret som vanlig rundt og kikket på alle de fine 

bilene. Var nok noe mindre folk der enn det som er vanlig på en onsdagskveld så at 

sommeren er på hell merkes. 

     

                      

                                    Inger Lisbeth Østli Aaserud 



FREDAGS HYGGE PÅ KLUBBEN 
 

VI FORTSETTER MED FREDAGS HYGGE PÅ 

KLUBBEN DEN 3 FREDAGEN HVER MÅNED 

HELE VINTER HALVÅRET. 

 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2018 
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 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 Per Olav Andresen poa-poa@hotmail.com 91768143 

STYREMEDLEM Malin Hansen malinth-91@hotmail.com 99338943 

STYREMEDLEM Ronny Marcussen rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM Bjørg Karlsen bjotokarl@gmail.com 95448380 

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

VARAMEDLEM Ola Karlsen bjotokarl@gmail.com 91367792 

VARAMEDLEM Arild Olsen 

 

arild@multirep.no 90500347 

VARAMEDLEM 
 

Trond Gundersen 
 

trgunder@start.no 91697008 

VARAMEDLEM Johannes Wastvedt 
Henriksen 

johannes@whenriksen.no 97470189 

 
Klubbtelefon 

Alle som ønsker meldinger når noe skjer, må sende melding Inger Lisbeth Østli Aaserød tlf 95065269 eller 
mail :tantepen@yahoo.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 95065269 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 
 

5. jan. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

9. jan. Medlemsmøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

16. jan. Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

18. jan. Fredagshygge på klubblokalet Detroit Cars Kl 

20,00 

2. feb. Lørdagskafé / Åpent hus Detroit Cars Kl 

11,00 

4. feb. Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

 

 
 

 
 

 

 Deadline neste 

31 Jan 

    klubbavis 
 

 

http://detroitcars.no/Kalender%20Klubb/kalender%202017.html

