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

Nr.1 / januar/februar 2012
Kjære medlemmer!
Vi startet på et nytt år, med mildvær og grønne plener i januar. Det er det mange år siden vi
hadde det i Vestfold. Men selv om det går mot lysere tider, har vi nok noe vinter å se frem til.
Foreningen har planlagt noen aktiviteter utover vinteren og våren, med landsmøtet og
veteranbusstreff på Røros i slutten av mai. Aktivitetene følger under i rammene.
Vi arrangerer ingen medlemsmøter i februar, men vil forsøke å få i stand dugnader og
aktiviteter i Frodegaten. Møtedager vil bli sendt til de som har mail, og på SMS. Er dere
interessert, og ikke hører noe, ta kontakt med Leder Harald, telefon 908 29181. Lørdager er
aktuelle dager, fra kl. 10 til 14.
Årsmøtet 2012 avholdes på Flykafeen onsdag 21. mars kl. 19. Håper mange har anledning til å
møte. Legger ved en egen innkalling. Regnskap og årsberetning blir utdelt på møtet. Enkel
servering etter årsmøtet.
Vi håper å få være med som vakter på årets Tønsberg-messe, og håper interessen er like stor
som i 2011. Da var det mange medlemmer som stilte opp, og det ga gode inntekter til
foreningen.
Følg også med i Rutebil og på nettet, om årets veteranbusstreff på Røros i pinsen. Det er
muligheter å bli med bussen oppover, og vi skal ha med 74 til treffet. Nærmere info senere, men
ikke vent med å bestille overnatting, da det begynner å fylles opp nå.
Lørdag 21. april planlegger vi en Strømstadtur etter samme opplegget som tidligere. Avreise
kl. 10:00 fra Sandefjord med koldtbord ombord. Vi reiser til Nordbysenteret og bruker den
tiden vi trenger der. Hjemreise over Moss -Horten på ettermiddagen. Vi er fortsatt avhengige
av over 20 påmeldte for å få bussen med gratis. Påmelding til Harald (908 29181) eller til Stein
Rune (480 19698) innen tirsdag 10. april. Meld dere gjerne på via mail til Stein Rune. Adressen
er :srklem@frisurf.no Avreise fra Frodegaten i Tønsberg kl. 08:30, og prisen er som tidligere,
kr. 350.- pr. person.
Grasrotandelen rusler og går, og i 2011 kom det inn 9066.-, men det er plass til flere. Ta med
spillerkort og org. nr. til spillekommisjonæren og bli registrert. Org.nr. 989 084 054.
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
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
Postboks 97
3166 Tolvsrød

Tlf.: 33 32 60 24 / 480 19698

E-post: srklem@frisurf.no

