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

r. 2 / september 2010
Kjære medlemmer!
Sommeren 2010 er over, og vi leser september på kalenderen. Vi håper på noen fine høstdager
fremover. Høsten er den tiden foreningen er mest aktiv, med møter og andre aktiviteter. Vi forsøker
oss på litt nyheter, og gjengangere.
I rammene under vil dere finne de aktivitetene vi har planlagt fremover.
Lørdag 11. september er vi invitert til ettbuss i Svarstad på omvisning. Svarstad er et av de
stedene i Vestfold bussene var tidlig ute, med rute mellom Larvik og Kongsberg. Vi starter i
Frodegaten kl. 10, og blir vi mange nok, kjører vi med 45. Det kan bli en artig dag, med mye
gammel historie og delelager? De som er interessert å bli med, kontakter Harald eller Stein
Rune. Vi finner oss et sted til kaffepause og bussprat. Hjemme ca. kl.15:00.
50.- pr. person i bidrag til foreningen for denne turen.
Lørdag 9. oktober planlegger vi en ny 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. Vi
kjører samme opplegget som tidligere, denne gangen kanskje med 45. Påmelding til Harald
(90829181) eller Stein Rune (480 19698) innen 25. september. Send gjerne en mail til oss.
Det er god frist, og håper å fylle en buss også denne gangen.
Avreise fra Frodegaten i Tønsberg kl. 08:30, og prisen er 350.- pr. person.
Mekkedagene er snart i gang igjen, og kanskje det blir å jobbe litt med 74 utover høsten.
En god innsats av medlemmene på Tønsbergmessa i år innbrakte et godt bidrag til kassa vår.
Så en hjertelig takk til dere som bidro med vakter. Håper vi kan si ja også neste år.
Grasrotandelen har vært en suksess for oss hittil i 2010. ærmere 3000.- i første kvartal, takket
være en flott innsats fra medlemmene.
Er du ikke med ennå, er det bare å ta med spillekortet og organiajonsnummeret til din
spillekommisjonær og bli registrert. Org. nummeret vårt er 989 084 054. Lykke til!
Har du ikke fått Rutebil i det siste? Kanskje du har glemt å betale kontingenten?
Kontingenten for 2011 er Kr. 380.-, og kan innbetales til konto: 3705.06.52492.
Du som får denne i posten, men som har mailadresse, send den til meg, og vi sparer porto for
foreningen. Mailadressen min er:srklem@frisurf.no (Maser litt om dette ennå, det hjelper).
Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold.
RHF Vestfold: Foreningen der du treffer venner, og får flere.

”På hjul med historien”
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Kontaktperson RHF Vestfold:
Stein Rune Klemmetsby
Tlf.: 33 32 60 24 / 480 19 698

E-post: srklem@frisurf.no

Postboks 97

3166 Tolvsrød

