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

Nr. 2 / September 2013
Kjære medlemmer!
Sommeren er atter på hell, og høsten er i anmarsj. Det virker ikke slik nå som vi har fine dager
med bra temperatur og en sommer vi bør være fornøyd med. Det har vært sommer i foreningen
også, selv om noen har vært på motorjakt og deletur for 45. Det blir jobben i høst, å få 45 på
bena igjen. I rammene under er det våre planer for høsten.
Vi har produsert blå T-skjorter med logoen til avd. Vestfold, og bilde av
Johansen-bussen (45) på ryggen. Disse selges for 150.- pr. stk., og kan bestilles hos Stein Rune.
Vi har også DVD er fra tre treff i Vestfold til salgs, og eldre nummer av «Rutebil».
Avdeling Vestfold har en flott Web-side, gå inn på:www.rhf-vestfold.no Her ligger det mye
interessant stoff og info for våre medlemmer i Vestfold.
På utallige oppfordringer forsøker vi oss igjen på en Strømstadtur etter tidligere opplegg.
Avreise fra Frodegaten i Tønsberg lørdag 21. september kl. 8:30, med «Color Viking» fra
Sandefjord kl. 10:00, med buffét ombord. Vi reiser til Nordbysenteret og bruker den tiden vi
trenger der. Hjemreise over Moss – Horten, med beregnet ankomst Tønsberg ca. 17:30.
Vi er avhengige av over 20 påmeldte for å få med bussen gratis. Påmelding til Stein Rune
telefon 48019698, eller mail til:srklem@frisurf.no. Prisen er kr. 350.- pr. person, som dekker
bussen, båtreiser og buffét på vei til Strømstad. Håper dette er interessant, og at vi blir full
buss. Vi reiser selvfølgelig standsmessig, med vår 74. Prisen er den samme som sist vi reiste.
Jeg håper denne gang at vi blir mange nok til at det blir tur, det er mye jobb på forhånd.
Påmelding med navn og fødselsår må jeg ha innen mandag 16. september.
Torsdag 24. oktober blir det medlemsmøte på Flykafeen kl. 18:30. Foreningssaker og status
hvor vi står i dag. Kaffe og wienerbrød serveres, og inngang kr. 50.-. Loddtrekning på billetten.
Torsdag 5. desember møtes vi til et medlems/julemøte på Flykafeen kl. 18:30, etter samme
opplegg som tidligere. Den enkelte bestiller det man ønsker å spise, og foreningen spanderer
kaffe. Programmet forøvrig denne kvelden er ikke fastlagt. Ta vare på denne, og følg med på
høstens aktiviteter. Vi håper noe er av interesse, og ser frem til å møtes igjen.
Grasrotandelen rusler og går, og vi tar imot flere medlemmer. Det er gode inntekter for oss.
Ta med spillerkort og org. nr. til spillekommisjonæren og bli registrert. Org.nr. 989 084 054.
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 / 901 43046

E-post: srklem@frisurf.no

