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Hei.  

Vi skriver mars og den første vårmåneden er endelig 

her  Flere skal ha ut bilene denne mnd. (hvis 

værgudene er snille med oss). Og andre har kanskje 

noen siste justeringer av vinterprosjektet før bilen får 

møte asfalten.  

 

 Vi trenger stoff til avisa. Send over til meg hvis 

dere har noe som dere ønsker å dele av bilder 

eller historier.  

 

 

Hvil i fred Frode Fosby. Som gikk bort så alt 

for tidlig! 

22.02.22  

Våre tanker går til Familie og venner<3 

 

   Johannes W. Henriksen 

 

 

 

 

 

mailto:jwast@hotmail.no
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Vi Gratulerer med 

dagen i februar 

 

Peter Henriksen   

04.03.09   13 år  

 

Sten Agnar Nilsen   

04.03.49   73 år  

 

Thor-Alexsander Holt Aaby-

Jensen   

07.03.89   33 år  

 

Pål Ingemann Jacobsen   

08.03.64   58 år  

 

Jan Fredrik Gerhardt   

09.03.46   76 år  

 

John-Eilert Erichsen   

09.03.49   73 år  

 

Steinar Lee Bergby   

11.03.56   66 år 

  

Svein Strand   

11.03.46   76 år  

 

Ann Katrin Kristensen   

15.03.63   59 år  

 

Ann Karin Olsen   

16.03.70   52 år 

  

Leif Erik Larsen   

17.03.58   64 år 

  

Ronny Granstrøm   

18.03.68   54 år 

  

Marlin Christine Marcussen 

Steen   

21.03.91   31 år  

 

Per Rune Bråthe   

23.03.54   68 år  

 

Egil Andersen   

23.03.55   67 år  

 

Stine Elisabeth Kultorp   

25.03.67   55 år  

 

Tom Robert Lilleborgen   

25.03.54   68 år 

 

 

 

Kunngjøring 

  

 Velkommen til årets årsmøte 9.Mars. Kl. 18:30. Håper at 

flest mulig kan komme på dette møte. 

 Fredag 25. Mars kl. 18.30 inviterer vi til ungdomskveld på 

klubblokalet. Se plakat Dette ble en liten suksess og det 

ble laget en Facebook side som heter Detroit Cars Ungdom. 

Og Noe er på gang her! 

 Neste fredagshygge blir avlyst, også blir det Cowboy fest 

Lørdag 19 Mars kl. 20:00 istede Vel møtt!! 

 Ønsker du å bli mer aktiv i Detroit Cars? Vi savner flere folk 

som kan hjelpe oss på dugnader eller andre oppgaver og 

hendelser som foregår i klubben. Ta kontakt med en av 

medlemmene i styre. Og dukk opp på medlemsmøter.  

 Hus komitéen ønsker frivillige til og stå på kjøkkenet på 

medlemsmøter eller når lørdags kafeen åpner igjen.   

 Farmen komitéen har møttes igjen. De har laget ferdig 

plakaten. (Følg med på Facebook) Band er ordnet og alt er 

klart til et vellykket Arrangement. 

 Vi jobber med Påskecrusing på langfredag 15. april. Kl. 

15:00 Håper flest mulig holder av denne datoen til dette. 

 1. mai vårmønstring er under planlegging. Hold av datoen, 

så ses vi på parkeringa på Amfi Borg.  

 Har du noen som kunne tenke seg og bli medlem i Detroit 

Cars? Kontakt en i styre så får vi meldt de inn.  

 Planlagte treff som Påskecrusing. 1. Mai og Cars on the farm 

er planlagt og styret har besluttet og få ut info om disse nå i 

Mars. Skulle det bli noe andre regler mtp. Covid 19. så blir 

det heller forandret etterpå. Men dags dato planlegger vi alt 

som det skulle vært normale tider.  

 

 

 Detroit Cars drar på US Car camp I Danmark I uke 30. Skaff 

dere billetter og bli med! (Fordel å være raskt ute med å 

bestille båten da det er mye utsolgt allerede)  

    

 

 



DETROIT NEWS MARS 2022. 

Det går mot lysere tider bokstavelig talt da dagen er blitt over 3 timer lengere. Det nærmer seg vår 

og for oss blir det en travel tid. Det blir dugnad på utstyret vi trenger til 1. mai (ta kontakt med Tom 

Lilleborgen om du vil delta 95253131, dugnad 12. mars), vi må forberede litt til påske cruising 15. 

april og der vil bli en bulder dag denne gang på en lørdag. En cowboy fest er under planlegging (19 

mars) det vil også kunne bli ekstra møte om 1. mai, tiden vil vise. Farmen er også i støpe skjeene så 

det blir full fart. US car camp vil gå av stabelen i uke 30 så de som tenker seg dit bør sikre seg 

billetter. 

Det blir kombinert møte i mars, et 6 punkts årsmøte avholdes først så deretter ordinært 

medlemsmøte. Tiden går fort så å utsette noe vil så tilbake hvis saker ikke er på plass. 

Det skjer noe i distriktet også. Aarnes har fått kontakt med ny leverandør av tilsetningsstoffer til bruk 

i bil. For en annen som husker hva som var å få i 60 tallet er det blitt en ny verden over hva 

kjemikaler kan gjøre. I den forbindelse ble det holdt et info møte om produktene hvor to fra hver av 

klubbene i Østfold ble invitert samt noen bilverksteder. Etter info fikk vi en titt bak kulissene hos 

Aarnes, et formidabelt lager av bil deler hvor ånden var å ta vare på. En imponerende samling av 

delekataloger som fortsatt er til hjelp og til tider bedre å bruke enn datasystemet. 

Da blir det spennende å se hvordan det går med «ungdomsprosjektet» som Johannes Henriksen har 

satt i gang. Vi får tilbakemeldinger om at det er prisverdig og det er det i høyeste grad. Det er bare å 

se øynene at skal biinteressen holde seg opp må yngre krefter til, vi godt voksene må prøve å 

overføre kunnskap og opparbeidet viten til de som måtte ha gammelbil interessen i seg, vi deler så 

gjerne. Flott tiltak. 

 

Da har et av våre medlemmer gått bort. Den alltid blide Frode Fosby har forlatt oss. Den kreative 

Frode lot det gå ut over sin 1960 modell Chevrolet som gjenspeilet hans trang til å gjøre det på sin 

måte. Det ble etter hvert lett kjennelig på sine 12 baklys en svært spesiell bil som mange syntes var 

en fin sak, som Danskene falt for under en av de mange US Car Camp. Den vil alltid stå som et minne 

etter Frode. Motoren til Frode sluttet å gå i en altfor ung alder, vi får nå minnes de gode stunder han 

ga oss. Hvil i fred Frode. 

 

EgBe 



ÅRSMØTE/MEDLEMSMØTE 

Invitasjon til møte 

Sted; Detroit Cars klubbhus 

 

Dato 9. mars 2022, Ca. kl. 18.30 

Agenda: 

Årsmøte 

1. Valg av møteleder – referent – to til å underskrive protokollen. 

2. Godkjenning av årsberetning. 

3. Godkjenning av regnskap, 

4. Valg av nytt styre. 

5. Valg av nominasjon og valgkomite. 

6. Forslag revisor – kasserer får fullmakt. 

MEDLEMSMØTE.                                                             

 Nytt om Påskecrusing og 1. mai mønstring                       

 Dugnader på utstyr  

 Cowboyfest 

 Farmen nytt 

 Tursamarbeid med Borg motorhistoriske 

 Eventuelt 



Medlemsmøte 09.02.2022 
Antall: 21 medlemmer 

 

 Vi har fått tillatelse til å bruke parkeringsplassen på Amfi Borg 1. mai og 

langfredag. 

 

 Cars on the Farm ser nå ut som vi kan gjennomføre og blir 11. – 13. juni. 

 

 

 Diplom for jubilantene er ikke klare enda, men blir sendt ut etter hvert.   

 

 Amcar arrangerer klubbforum 30. april, noen som kan reise?  

 

 

 USCAR Camp, Danmark uke 30, vi har sendt forespørsel om å få plassen 

vi har hadde årene før covid stoppet alt. 

 

 Salg av pølser, vafler og drikke fra kjøkkenet og loddsalg. 

 

 

Bilde er fra 

et medlems 

møte tilbake 

i 2011.  



Styremøte 17.02.2022 

Til stede:11 

1. Cruzinews. Keep up the good work. 

Websiden er under konstruksjon. Har tittet på den under 

styreweb og der kan man legge inn innmeldingsskjema. Men 

vi kan fortsatt fylle ut det som er på websiden og ta et bilde 

eller printe ut fra den og levere. 

2. Regnskap for 2020 og 2021 kommer på årsmøte. 

3. Fikk spørsmål av Olavs pub ang avslutning påske Crusing 

men vi har en annen ball rullende. Søknaden blir sendt så 

fort alt er på plass. Andreas kontakter Borg Amfi. 

4. Dugnad på alt vi har av containere og vogn.12 mars Kl 

12.00 og utover. 

5. Var 21 på siste klubbmøte. 

6. Ble invitert på møte med Motorsportforbundet. Fikk ikke 

vært med nå, men virker interessant.  

7. Neste medlemsmøte blir todelt. Først har vi årsmøte så blir 

det medlemsmøte. 

8. Invitert til amcarforum i april. Har fått noen til å dra. 

9. Detroit Cars skilter til containeren blir foliert. Ble relativt 

billig. 

10. Prøve å få til en lørdag på Bulder. Det vil bli snakket 

med de ang lørdag 9 april. 

11. eventuelt:  

- Vifta er satt opp, må bare bli koplet til. 

- Spørsmål ang forsiden på avisen/hele avisen. Om vi skal 

ha farger. Det blir en del dyrere med farge. Hører om et 

tilbud bare på forsiden. 

- Er kommet inn forespørsmål om Cowboyfest. Dette er 

under planlegging.  

- Forslag om busstur til Power Meet Lidköping 26 mars. 

Dette ble det nei til. 

- Felles Crusing til Kongsberg 7 mai. 

- Ungdomskveld starter opp fredag 25 februar. 

- Delemarked på Borg 24 april. Borg Motorhistorisk. 

- Treff i Horten uke 27 

- Prøve å samkjøre onsdagscruisingene våre med Borg 

Motorhistorisk. 



    VALG 2022 
            

             VALG KOMITEENS FORSLAG  

            TIL NYE STYREMEDLEMMER 
 

 

 

Formann                Egil Berby  

      

 

SEKRETÆR          Per Gerhardt 

 

 

STYREMEDLEMMER      Ronny Marcussen 

     Bjørg Karlsen 

     

     

  

 

VARAMEDLEMMER     Camilla Ekberg Johannessen 

     Malin Tromob Hansen 

     Ole Kristian Karlsen 

     Leif Nielsen 

     Kent M. Bratli 

     Lisbeth G. Nilsen 

                        

               

     

     

      

 

 

 

 

Valgkomiteen opplyser at noen av de som er nominert har de dessverre ikke fått 

kontakt med. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 



1956 Ford Customline Av: Johannes H.  

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bjørn Svensen har flere biler og 

prosjekter. Når jeg besøkte han på 

verkstedet han leier i Halden 

sammen med noen flere 

kammerater, drev han med en 1955 

Ford Country Sedan. Han hadde 

også denne 956 modellen stående 

der, samt noen flere biler som 

sønnen hans eier.  

Hans 1956 Ford Customline har han 

pusset opp selv med mustang 2 

forstilling, 460 Big Block med EFI, 

9"bakaksel med sperre og aluminium mellom aksel. Air ride og 20" Felger. Bilen 

ble lakkert hvit med sort tak og resten er fylt med Flake. Det er ca. 28 lag med lakk 

fra grunning til det siste laget med klarlakk sier Bjørn og smiler 



 

I 2. utgave av Amcar 2020 kan du lese mer 

om Bjørn sin glittrene 56 Ford. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1955 Ford Country Sedan 

Denne bilen er kjøpt ny i Norge i Februar 1955å gikk den gangen som firmabil 

for Helikopter service Oslo. Den ble skrotet, men tatt ut av skroten i 1970. Hva 

som skjedde i mellomtiden har ikke Bjørn klart å spore opp enda. Helt til han 

kjøpte bilen for 4 år siden av sin bror.  

Bilen har blitt sveiset opp, sandblåst ramme og alt under er pusset opp eller 

kjøpt nytt. Originalt på bilen skulle det sittet en 272 y Block og 3 trins manuell. 

Men nå er det byttet til en 302 v8 med FMX automat kasse.  

Bilen er registrert for 9 personer. Her er det tre sofaer og alle tre har plass til tre 

personer hver seg så her kan man få med seg vennegjengen på tur om man vil.   

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fargen kommer til å bli Maroon rød og krem 

hvit. Muligens litt flake på denne bilen 

også 

 



Humor 
 

  
 

 

 

 

                   

  

 

 

 

 

  

  

 

http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
http://mondspeer.deviantart.com/art/New-Smiley-Laughing-530384936
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/


  
To par var ute og spiste lunsj sammen. Etter maten bestemte de seg for at damene skulle dra på 

shopping, og mennene skulle seile seg en tur i den ene mannens seilbåt. 

Det skulle vise seg å være en dårlig beslutning for mennene, da det blåste opp til storm like etter at de 

forlot kaia. I tillegg ble det fjære, så seilbåten gikk på grunn. Mennene måtte hoppe over bord og dytte 

båten ut på dypt vann.  

Mens de sto der og dyttet på båten, sa den ene mannen, med gjørme opp til knærne og regndråper 

dryppende nedover ansiktet: 

«Dette er jaggu bedre enn shopping!» 

 

10 morsomme fakta!! 
1. Du kan ikke se ørene dine uten speil 

2. Du kan ikke telle hårstråene dine 

3. Du kan ikke puste med nesen samtidig som du har tungen ute 

4. Du har akkurat prøvd nr. 3 

6. Når du prøvde nr. 3 så innså du at det var mulig, bare du så ut som en hund. 

7. Du smiler nå, for du ble lurt. 

8. Du hoppet over nr. 5 

9. Du sjekket akkurat at for å se etter nr. 5 

10. Du fant ut at det ikke er 10 morsomme fakta da nr. 5 mangler  

Ha en fantastisk dag 

 

 

 

  

  



Detroit Cars ungdom 
Fredag 25.02.22 møttes 

ungdommene på 

klubben for første gang 

til et nytt prosjekt. Vi 

har lyst til å engasjere 

ungdom til å melde seg 

inn i Detroit Cars. Åtte 

ungdommer mellom 17 

og 27 år møtte opp for å 

sjekke ut hva dette var. 

Vi spurte litt hva de 

ville og ønsket seg med 

og være tilknyttet en 

klubb som denne? Og 

de fleste var enige om at det var for å kunne ha et sted og være istede for å henge 

gatelangs. Ingen av de som dukket opp har Amcar fra før av men virket som de 

fleste drømte om dette en gang. Vi ble enige om at alle som kom skulle komme 

neste gang også, og ta med seg en venn eller fler. De koste seg med biljard å 

snakket om løst og fast. De satte seg ned og lagde en egen Facebook gruppe som 

en av de som var der hadde orden på. Det tok ikke lang tid før det var flere som var 

interessert i å være med i den Facebook gruppa 

Neste møte er Fredag 25.03.22 og vi åpner kiosken for dere mellom 16 og 30 år 

 



    

 

 

Velkommen til Ungdomskveld hos 

Detroit Cars 

Fredag 25. Mars kl. 20:00 

Fortsetter suksessen fra Februar 

Dette er tiltenkt alle medlemmer og deres 

nysgjerrige venner mellom 16 og 30 år. 

Det blir biljard turnering.  

Denne kvelden er det fokus på rekrutering og 

den yngre gardes ønsker for klubbens 

fremtid.  

 

Detroit Cars Ungdom 

er på Facebook for dere  

mellom 16 og 30 år  

 

 

 

Vel møtt 



 

Cowboy Fest 

19. Mars 

19:00 

På Klubbhuset 

 
Vi skal gjenta suksessen fra 2019 og igjen 

arrangere Cowboy fest på lokalet. Vi åpner 

dørene kl. 19:00 og det blir servering av cowboy 

mat ca. 19:30  

200kr inngang 

Blir kåring av beste Cowboy og Cowgirl kostyme.  

Baren er åpen 

Påmelding til Johannes på 97470189 (helst sms) 

innen 14/3-22 

 

 



K L U B B I N F O 
 

                                                                                                   

STYRET ÅR 2021 
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 Tom Lilleborgen to-r-lil@online.no 95253131 

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 Ronny Marcussen  

 

rmarcuss@online.no 41520534 

VARAMEDLEM 
 

Kent Magnus Bratli Kent-Magnus@hotmail.com 99309476 

    

 
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


 Deadline neste 

    Klubbavis 

25. Mars. 

 

 
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

SOM MEDLEM VIL DU INTIL VIDERE FÅ NYHETER OM 

ARRANGEMENTER PR SMS 
9. mars Medlemsmøte klubblokalet  Detroit Cars Kl 

18,30 

12.mars Dugnad klubbhus Detroit cars Kl 

12:00 

17.mars Styremøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

19.mars Cowboy Fest Detroit Cars Kl 

19:00 

25.mars Detroit Cars Ungdom Detroit Cars Kl 

20:00 

1.April Avismøte klubblokalet Detroit Cars Kl 

18,30 

 

Tilbakeblikk: 

 

01.05.2012 vant Tommy Kjensmo pris på 

Vårmønstringa på obs plassen med sin 

1977 Plymouth Volare. 

 

 

http://www.detroitcars.no/kalender

