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�r.1 / februar 2009  
 

Kjære medlemmer! 

Vi skriver februar, og vi har fått vinter i Vestfold. Men det går heldigvis mot vår og lysere tider. 

I foreningen er restaureringen av 45 i god gjenge, og det er dugnadsdager både onsdager og lørdager. 

Mye skal gjøres med 45 utover våren, så det er plass til flere medlemmer på dugnadsdagene. 

Vi har problemer med å finne garasjeplasser til to busser. Det har vært gjort iherdige forsøk med flere 

steder, men det har hittil vært negativt. Så er det noen av medlemmene som vet om et ledig sted, så 

ikke nøl med å si fra. Det er kun snakk om et sted å få plassert to av våre busser. 

Ellers blir nok aktivitetene i foreningen fremover å jobbe med 45. Vi legger ikke opp til noen 

medlemsmøter utover våren, da det er en travel tid med andre gjøremål for de fleste.  

 

Et møte skal vi avvikle, og det er årsmøtet. Det avholder vi på Flykafeen onsdag 11. mars. Det 

blir sendt ut egen innkalling til dette møtet. Da håper vi å se mange medlemmer, og vi serverer  

smørbrød og kaffe etter årsmøtet. Se egen innkalling. 

Til årets veteranbusstreff i Bergen blir foreningen representert, og vi satser på å ha med en 

buss til treffet. Er det flere medlemmer som ønsker å reise til Bergen i mai, følg med i 

februarnummeret av Rutebil. 

 

Foreningen har en del effekter til salgs. Det er to DVD filmer, den ene er fra treffet i 2005, og det ble 

produsert en flott film fra busstreffet vi hadde i september. ”Rutebil” av eldre årganger har vi på 

lager, så det kan bestilles via undertegnede. Jakkemerker, bakrutemerker er også på lager.  

 

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. 

 

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

 

Vi ønsker alle våre medlemmer i Vestfold et godt bussår i 2009. 

 
RHF Vestfold: Foreningen der du treffer venner, og får flere.  ”På hjul med historien” 


