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 Kontaktperson RHF Vestfold:  

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

  

 

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

 

�r. 2 / oktober 2009  
 

Kjære medlemmer! 

Det er blitt høst etter en fin varm og tørr septembermåned. Aktiviteten i foreningen har basert seg 

mest på restaureringen av 45. Den er nå hellakkert, og er i ferd med å bli ferdig. Det gjenstår noe 

innvendig. Det er dugnad hver onsdag på dagen, og enkelte lørdager. Her følger program for høsten: 

Torsdag 15. oktober kl.19:00 inviteres du til et medlemsmøte på Flykafeen hvor vi tar opp 

foreningssaker og prater buss. Vi spanderer kaffe og en kakebit. Er det ønske om noe mer, er 

det mulighet for å få kjøpt. Hjertelig velkommen. 

 

Lørdag 31. oktober planlegger vi en Strømstadtur med Colorline fra Sandefjord kl. 10:00. 

Her er vi avhengig av over 20 påmeldte, for å få en bra pris. Vi spiser koldtbord på ”Color 

Viking”, og har tid til å handle i Strømstadområdet. Hjemturen går over Moss – Horten. En 

skikkelig ”Harrytur” med Harrybussen. Påmelding til Harald (90829181) eller Stein Rune  

(480 19698) innen 20. oktober. 

Avreise fra Frodegaten i Tønsberg kl. 08:30, og prisen er 350.- pr. person.  

 

Julemøte på Flykafeen onsdag 2. desember kl. 19:00. Vi gjør som i fjor, hver og en kjøper det 

man ønsker å spise og drikke. Kanskje det blir noen bilder å se på utover kvelden. Vi har ikke 

laget program for denne kvelden, men vi har alltid mye å prate om, så kvelden kan bli artig.  

 

 

Det beste til slutt, vi har nå kommet inn på Grasrotandelen til �orsk Tipping, så nå er det 

muligheter å støtte foreningen økonomisk. Klikk deg inn på Grasrotandelen.no, søk mottaker, 

klikk på org. �r: 989 084 054, så ser du at vi siden 2.10. allerede har fått 4 givere. Ta med 

spillekortet og org.nummeret til din spillekommisjonær, og bli registrert. Så er du registrert 

som giver til lokalavdelingen av RHF. Spørsmål om dette kan rettes til Stein Rune. 

 

Da håper jeg at noe av disse arrangementene er interessante, og ser deg gjerne på våre møter 

utover høsten. Det er mulig å bestille gamle nummer av ”Rutebil”, og vi har DVD fra to treff 

fortsatt til salgs. Vel møtt. 

Til dere som får denne i posten, og som har mailadresse, send den til meg, og vi sparer porto 

for foreningen.  Mailadressen min er:srklem@frisurf.no 

 

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

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


