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REDAKTØRENS    
SIDE 

 

Hei. 

 

Nå er det April og endelig ser det ut som en vår uten 

restriksjoner og korona problemer. Tiden i møte er 

usikker mtp. krig i Ukraina og korona som kan bryte 

ut igjen. Så lever vi nokså normalt igjen her i Norge. 

Vi gleder oss til Påskecrusing og 1. mai mønstring. 

For min egen del er det mye som skjer med at jeg 

forbereder meg til eksamen og levering av 

hovedprosjekt. Jeg går nemlig på fagskolen i 

Fredrikstad for og etterutdanne meg i bygg og anlegg. 

Derfor kan avisen bli litt sen og litt tynt med stoff. 

Håper dere har forståelse om dette?  

Jeg setter alltid pris på stoff til avisa. Bilder eller skriv 

fra garasje. Eller treff dere har vært på.  Send det over 

til meg.  

    

 

Min første Amcar var en 1964 Mercury Comet 

Caliente. Mange gode minner i denne bilen før jeg 

solgte den så alt for tidlig  

 

Johannes W. Henriksen 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 

dagen i Desember 

 

Stine Elisabeth Kultorp   

25.03.67   55 år  

Vidar Jansen   

02.04.63   59 år  

Inger Edvardsen   

04.04.52   70 år 

Malin Larsen   

05.04.97   25 år  

Kristine Nord Hasselgren   

06.04.78   44 år  

Stian Rene Nordli Østnes   

07.04.94   28 år  

Einar Arnfinn Berby   

09.04.58   64 år  

Øyvind Amundsen   

10.04.71   51 år  

Pauline Ovidie Berby   

11.04.03   19 år  

Adele-Kristine Petrea Jensen   

14.04.14   8 år  

Anne Berby   

17.04.63   59 år  

Karl Flemming Sørlie   

18.04.47   75 år  

Runhild Lien   

20.04.61   61 år  

Johannes Wastvedt 

Henriksen   

21.04.88   34 år  

Mette Lise Pedersen   

21.04.56   66 år  

Ole Martin Elvenes   

21.04.00   22 år  

Alida Tromop Johnsen   

25.04.19   3 år  

Elise Tromop Johnsen   

25.04.19   3 år  

Inger Lise Olsen   

25.04.67   55 år  

Halvard Lysaker   

27.04.43   79 år  

Else Erichsen   

27.04.51   71 år  

 

 

 

 

 

Kunngjøring 

  

 Tenkte det var artig og få på en side til. Her kommer bursdager og andre 

kunngjøringer. Dette er tenkt som en liten oppslagstavle.  

 

 Husk Bulder kveld 6. april i vister gropa. Kl. 16:00 til 20:00 

 

 Husk Påskecrusing kl. 15:00 på Amfi Borg 

 

 1.mai blir det treff på Amfi Borg. Og det vil bli noen dugnader i april før 

denne datoen. Vi må klargjøre og vaske utstyr og brakker.  

 

 Neste fredagshygge er 22.04.22   kl. 20:00 Vel møtt Vi flytter 

fredagshygga en uke i april da det er Påskecrusing den 15. april.  

 

 Jeg må få lov til å takke Festkomiteen som virkelig har fått festene opp og 

gå igjen. Med en vellykket Cowboy fest nå i mars.  Med i komiteen er:   

 

o Roy Olafsen 

o Lisbeth Nilsen 

o Runar Elverhøi 

o Kent Magnus Bratli 

o Stine Henriksen 

o Connie Spetaas 

o Johannes Henriksen 

 

Er det noe som mangler? Gi meg en beskjed 

Hilsen Redaktøren 

    

 
Leif Nielsen med sin 1967 Buick Elektra 225 på 1.mai i 2019.  

 

 

 



DETROIT NEWS APRIL 2022 

Det våres og egentlig burde men sitte i solveggen med en tynn en, men for 

Detroit Cars starter en hektisk men artig tid. Tiden går fort og mye skal gjøres 

og plan legges. Vi i styret får ekstra mye og først ut er møte med NAF om bilens 

dag i Kullås (20 august) Så har 17. mai komiteen kommet på banen og da skal 

jeg møte dem om 17. mai kortesje, det kan bli spennende etter et par år med 

amputerte kjøringer.  Vi skal også ha en BULDER sjekk på bilen og det blir den 

onsdag 6. april. Rett rundt hjørnet ligger også påskekrusingen (15 april) og 

venter. Det kreves flere hender for å få det opp å gå, så still opp. 

Hoved arrangementet 1. mai skrider fram med politiets velsignelse, her kreves 

mye mer og vi er litt i gang men det er langt fram og her må mange bidra skal vi 

få det til. Det er rart hva et par års av brekk gjør fine rutiner glemmes 

ommøbleringer av personer og noen er helt borte så det er noe å ta i.  

Det er mange detaljer som må på plass og det er nok at et par blir glemt og det 

trasler seg til. Så kom med innspill og vær med, det er mulig vi må ha ett ekstra 

1. mai møte for å få alle detaljer og saker på plass.  

Der da naturlig at SMS blir brukt flittig. 

 

  

EgBe 
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MEDLEMSMØTE 

 

 

 
Invitasjon til medlemsmøte. 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

Dato. Onsdag, 13. april ca. kl. 18.30 

                          Frem drift 1.mai, hvor står vi 

 Påske cruising langfredag 15. april er vi klare? 

 Evaluering, nytt fra ungdomskveld. 

 Kjøreturer hvor drar vi i sammen med Borg? 

 Eventuelt 



Medlemsmøte 9.3.2022 

 

Til stede: 30 

- Påskecruising søknad er sendt, men vi har valgt å gå 

ut med at det blir. 

1.mai søknader er sendt og arrangementet er laget. 

-  Dugnad på Container blir lørdag fra Kl 12.00. kan du 

bidra så si ifra til Tom 

 

- Cowboyfest 19 mars. Påmelding til Johannes.  

 

- Farmen blir 10-12 juni. Plakat er ute. 

 

- Samarbeid med Borg Motorhistorisk gjeldende 

Cruisinger på onsdager er i planlegging. 

 

- Vi er invitert til Folkvang tirsdag 15.3 Kl 18.00 er et 

foredrag ang kongens biler. Liten inngangssum. 

 

Eventuelt: 

- Invitasjon til møte ang bilens dag 20 august. Tar mer 

på styremøtet. 

- Har fått spørsmål angående bryllupskjøring 13 

august. Er man interessert så gi beskjed til Egil. 

- Bulder de ansatte blir snakket med er snakk om 2 

eller 9 april. Kommer med tilbakemelding. 

 

Loddsalg og salg i kiosk 

Møte hevet 20.30 



Styremøte 17.3.2022 

 

- Cruzinews har fått ny logo. Det jobbes med 

websiden, men har stoppet litt opp. Johannes skal 

jobbe litt med Andreas angående dette. 

- Det har meldt seg inn flere i klubben. 

- Kjell-Ingar har kontroll på kontingent innbetalinger. 

- Kontainere til arrangement. Vi har kommet på vei 

med det elektriske på kjøkkenet. Kontaineren skal 

være pakket og klar til 1 mai. Det må ordnes med en 

rørlegger, Tom har hørt om pris. Få satt inn 

varmtvannstank. Trenger nye kokeplater i 

kioskvogna, kan høre med farmen komiteen om de 

kunne ha sponset dette. 

- Roy tar kontakt med Poa ang kontaineren. 

- Fått godkjent 1 mai av politiet. Dette har kommet på 

e-post. Ikke hørt noe angående påskecruising. 

Andreas har pratet med amfi borg ang 1 mai og 

påskecruising. Han har ansvaret for dette. 

- Bulder dag, de ville ikke ha på lørdag. 

- Møte med NAF 29 mars. Roy og Johannes drar. 

- Påskecruising. 

Johannes har ordnet kjørerute. Fått låne gjerder av 

BAS. Lage plakater til 2 bukker ang betaling og 

vipps. Ronny snakker med Morten Kraft ang henger 

til tomgods. Kent Magnus og Leif tar seg av plakater 

til betaling. Kjell-Ingar ordner med konvolutter med 

kontanter. Egil har ropert. Johannes bruker appen 

til å trekke loddene. Hvem kjører først?  

-1 mai.  

Må ha et eget møte, Søknad politiet er ok. Noen må 

hente inn nye reklameannonser, og prisliste for 

reklameplass må stå i bladet. Bjørg tar en runde. 



Men alle kan høre litt rundt. Høre om ansikts 

malerne kan komme. Egil ringer ang swap 

meet/boder. Hente kioskvogn hos Egil. Kent Magnus 

henter kioskvogna på klubben. Steinar ang toaletter 

fra BAS. Måle opp hvor mange meter med gjerder vi 

trenger. Ta en befaring for å bli enige om hvor mye vi 

trenger. Steinar eller Torstein må snakkes med. Egil 

ringer Steinar på BAS. Leif har semihenger på 

jobben som eventuelt kan brukes som scene. Egil 

har liste ang hva som skulle vært gjort i 2020. 

Skaffe jury. Egil ringer Henrik. 

Mat/kiosk: Bodil, Malin, Connie, Bjørg og Lisbeth 

snakker sammen. Høre med Inger Lisbeth ang kiosk. 

Roy ordner pølser og vaffelrøre. 

A-port Ronny. Bare en innkjøring for å unngå kø. Må 

skilte skikkelig. Vaktlag parkering. Leif. 

Egil hører med ansikts malerne ang pris. 

Inngang 100. under 16 med følge gratis. Under 16 

uten følge 50. 

- Eventuelt: Connie låner kioskvogna 17 mai.   



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detroit Cars  

Påskecrusingen er tilbake 

Tradisjonen fortsetter og vi starter turen 

fra Amfi Borg kl. 15:00.  

 

Inngang 50,- pr. bil. 

Det trekkes 3 vinnere, som vinner en 

pengegave på kr. 500,- Trekning vil skje 

på amfi borg rett før avreise 

Vi ender opp på ACOC Moss sine lokaler. 

Der blir det salg av mat og drikke. Fest på 

kvelden. Gratis inngang 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På mønstringen finner du kremmer boder-firma stands-mat kiosker/telt og masse bil.                               

Det blir Barnas Østfoldmønstring. Er ikke bare de voksne som har Glis (tråbil) så ta med barnas bil, 

det vil bli eget utstillingsområde for barna, og alle vil få premie. Klovnen Missy kommer på besøk og 

de gleder seg til å få male både store og små. Ansiktsmaling koster 100 til 150 kr variert pris ut ifra 

design. Det er også muligheter for diamanter og farge i håret.                                                                                                                                  

Det er bil bedømming med premiering. God musikk fra scenen. 

Husk at vi har flyttet til Amfi Borg i Sarpsborg. 

                           



Dodge Garasjen 

 

Jeg har vært og besøkt Vidar Jansen som også er 

medlem i klubben. Vidar har flere artige kjøretøy på 

både to og fire hjul. Og en garasje mange kan bare 

drømme om å få. Her ser vi en 

1938 mod Dodge Brother De 

Luxe. Denne har Vidar lyst og 

bytte motor og byggen om med 

moderne bremser. Ellers vil 

Vidar holde den mest mulig 

original i utseende.  

I garasjen var det flere 

kjøretøy. Samt en liten samling 

av modell biler inne på 

«kontoret» hans.  

 

 

 

 

 

En artig gammel sak som 

starter og går.  

 

 



Når jeg kom for å besøke Vidar i garasjen holdt han på 

og fikset på denne gamle mopeden inne i verkstedet 

ved siden av.  

 

 

 

 

Her er også 

et bilde av 

de to andre 

bilene og en 

motorsykkel 

som han 

eier. 

 

 

 1968 Dodge Charger R/T 2door HT.  

 Dodge Coronet 500 Convertible 



Av Johannes W. Henriksen 

Lørdag 19. mars hadde vi 

cowboy fest på lokalet. 

De var ca. 34 stk. innom 

denne kvelden. Og vi fikk 

servert cowboy mat som 

var brune bønner og 

flesk. Baren var som 

vanlig åpen og det ble en 

artig kveld for de 

besøkende. 

 

Her ser du noen 

bilder fra 

kvelden. Her ser 

du vinner av 

best kledde 

Cowgirl som har 

med seg lasso. 

Og Leif tut. 

Prøver og lære 

seg og kaste 

 

Vinner av beste Cowboy og Cowgirl gikk til 

Stein Spetaas og Seline Hauge 



Detroit Cars ungdom 
Fredag 25.03.22 Møttes 

Ungdommen i Detroit cars igjen 

til biljard turnering. Der vinneren 

kunne vinne en valgfri brus.   

Det var den samme gjengen som 

dukket opp denne gang som sist 

gang. Så når neste møte blir 

publisert så satser vi på at det er 

flere som dukker opp. Fredag 29 

april går bort pga. planlegging av 

1. mai.  

 

 

Sosialt med biljard og god drikke i baren. 

 



 

 

 

 

 

GRIBSRØD GÅRD I ENNINGDAL – HALDEN 

10-12 JUNI 2022 

  FREDAG                                LØRDAG 

                                         

Pris hele helgen kr 600,- inkludert camping. 

Pris pr. dag kr 300,- 

Lørdag blir det Cruising med Quiz.  

Det er salg av mat og vi stiller med varm grill.        
Det finnes noen hytter på Bråtorp Camping tlf: 928 66 434 

 

                              
www.halden-amcar.no I                             ACOC                     Iwww.amcarfredrikstad.com I www.detroitcars.no 

http://www.halden-amcar.no/
http://www.amcarfredrikstad.com/
http://www.detroitcars.no/
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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 
6. april Bulder kveld Bulders lokale Kl 

16:00 

13.april Medlemsmøte klubblokalet  Detroit Cars Kl 

18:30 

17.feb. Påskecrusing Amfi Borg Kl 

15:00 

21.april Styremæte klubblokalet Detroit Cars Kl 

20:00 

22.april Fredagshygge klubblokalet Detroit Cars Kl 

18:30 

1.mai. Østfold mønstring Amfi Borg Kl 

10:00 

 

 

 

 
 

 
 

  Deadline neste 

    Klubbavis 

28.April. 

 

 
 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

