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 Kontaktperson RHF Vestfold:  

 Stein Rune Klemmetsby Tlf.: 33 32 60 24 / 480 19698 E-post: srklem@frisurf.no 
  

 RHF - Vestfold: Foreningen der du treffer venner – og får flere! ”På hjul med historien!” 

  

 

”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for: 
Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold 

 

 r.4 / desember 2008  
 

Kjære medlemmer! 

Julen står for døren, og vi går inn i juletid med travle dager på den hjemlige front. 

Høsten i foreningen har vært preget av den bussdagen vi hadde i september, som resulterte i mange 

flere medlemmer. Ellers har vi forsøkt å ha lørdagstreff i Frodegaten uten den store deltagelsen. 

Dette vil vi satse på mer permanent fra neste år. 

Vi hadde et flott møte ute på Br. Hanssens Auto 11. november, med over 20 medlemmer til stede. 

Vi må gå i gang med å restaurere Johansenbussen (6445), som vi har fått midler fra fylket til å 

gjennomføre. Vi har nå 30.000.- til denne oppgaven, som må brukes innen 2009, ellers mister vi dem. 

Mer informasjon om dette vil bli gitt på vårt møte 8. desember. Se rammen under. 

 

 

 

Mandag 8. desember kl.19:00 inviterer vi til en ”busspratekveld” på Flykafeen, Barkåker. Vi 

har alltid mye å prate om, når bussinteresserte møtes. Info om foreningen, og hva fremover. 

Vi kjøper mat og drikke hver for oss i disken, og håper på en fin kveld. Vi håper mange har tid 

til å være sammen med oss denne kvelden. Så alle er hjertelig velkommen. 

 

 

Det ser ut til at vi får beholde 74 i Vestfold, etter de siste forhandlingene med  orgesbuss. 

Vi sliter med å finne garasjeplass til to av våre busser. Det er arbeidet intens med dette i en tid 

nå, og vi er fortsatt på leting etter en egnet plass. Vet du om et sted, gi oss beskjed. 

 

Det hadde vært fint å kunne sende info på e-post til flere, det sparer porto og tid for oss. 

Har du e-post, send adressen til srklem@frisurf.no   

  

Jo flere som møter og støtter opp om foreningen, jo mer får vi kanskje utført på våre busser. 

 

Vi ønsker alle våre medlemmer i Vestfold en god jul, og et godt nytt bussår i 2009. 

 
 

 

 

Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold. 


