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Kjære medlemmer!
En sommer er over, heter det i en kjent sang. Kanskje vi skal være glad for det, for vi har vel
hatt en sommer med vekslende vær. Vi må se fremover, og mot aktiviteter i lokalforeningen.
Vi legger opp til noen treff og møter utover høsten, og gjengir det i rammene under. Ta vare på
denne, og bruk den som møteliste. Det var et vellykket veteranbusstreff på Røros i pinsehelgen.
Vi deltok med 74, og mange medlemmer fra oss besøkte treffet. I juni var noen av oss på
Svarstad og plukket deler til bussene. Håper at mye av lageret passer bussene våre.
Vi forsøker å få i stand dugnader og aktiviteter i Frodegaten utover høsten. 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.
Lørdag 15. september arrangerer vi en busstur til Kongsberg, og museumsbesøk. Labromuseet
og bergverksmuseet er vel verdt en tur. Planene blir fastsatt senere, alt etter hvor mange som
melder seg på. Avreise fra Frodegaten kl. 10:00. Pris kr. 250.-, som inkluderer bussturen og
inngang til museene. Vi stopper for en matbit, og enhver betaler dette selv. Påmelding til
Harald, telefon 908 29181, eller til Stein Rune 480 19698, eller på mail: srklem@frisurf.no
Påmeldingen må vi ha innen tirsdag 11. september. Håper å se mange denne dagen.
Lørdag 13. oktober forsøker vi oss på en busstur til Oslo, og besøker veteranklubben i Oslo. De
har mange objekter som er interessante for oss. Buss fra Frodegaten kl. 9:00, etter samme
opplegg som Kongsbergturen. Harald ordner med kontakten og bestiller. Pris kr. 200.Onsdag 21. november er vi invitert til et besøk til Scania's anlegg på Borgeskogen kl. 18:30. Det
er et topp moderne nytt anlegg. Det blir omvisning og enkel servering, og vi tar noen medlemssaker.
Julemøte på Flykafeen onsdag 5. desember kl. 18:30. Vi gjør som tidligere, kjøper mat hver for
oss, og foreningen spanderer kaffe. Underholdning.
Grasrotandelen rusler og går, og hittil i år er det kommet inn 6066.-, 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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Stein Rune Klemmetsby
Postboks 97
3166 Tolvsrød

Tlf.: 33 32 60 24 / 480 19698

E-post: srklem@frisurf.no

