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 Kontaktperson RHF Vestfold:  

 Stein Rune Klemmetsby Tlf.:33 32 60 24 / 901 43046 E-post: srklem@frisurf.no 

 Ringshaugveien 69          3150 Tolvsrød 
  

  

 

”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for: 

Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold 

 Nr. 2 / August / September 2014   
Kjære medlemmer! 

Etter en lang, god og varm sommer, begynner nå høstmørket å senke seg over oss. Det merkes 

at kveldene er kortere, og at inneaktivitetene er i gang. Vi er fortsatt i Frodegaten, og buss 45 

har nå en nyoverhalt motor. Buss 6 ble kjørt til hugging nå i august. Så da har vi plass til alle 

fire bussene i Frodegaten. 

Litt om aktivitetene våre fremover og info om foreningen følger i rammene under. 

Vi har fortsatt til salgs blå T-skjorter med logoen til avd. Vestfold, med 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.  

 

 Lørdag 13. september reiser vi til Stathelle. Der er det en meget interessant moped og 

sykkelmuseum, samlet gjennom mange år. Vi reiser fra Frodegaten kl. 9:00, og stopper for en 

matbit på hjemveien. Vi er tilbake i Tønsberg ca. kl. 15. Pris kr. 100.- pr. person for bussturen. 

Det er gratis adgang. Dette er tidligere sendt medlemmene. Har du lyst til å være med, så vær 

rask, vi er allerede 20 personer pr. i dag. 

 

Buss 74 er vi i gang med å restaurere bakstussen, og 11 skal vi hente fra Svarstad til 

Frodegaten. Den vil vi også arbeide med utover høsten, så det er mange oppgaver å ta fatt i for 

de medlemmer som har lyst til å engasjere seg litt. 

 

29. oktober kl. 18:30 blir det medlemsmøte ute hos Br. Hanssens Auto på Stangeby. Vi har 

noen foreningssaker, og det blir sikkert anledning til en omvisning på dette museet også. 

Forøvrig vil vi ha noen dugnader / mekkedager i Frodegaten utover høsten. Det blir sendt ut 

melding om hvilke dager vi skal treffes. 

Onsdag 3. desember møtes vi til julemøte på Flykafeen kl. 18:30, etter samme opplegg som 

tidligere. Dere bestiller det dere vil spise, og foreningen spanderer kaffe. Kveldens program er 

ikke fastlagt, men det blir sikkert bussrelatert. 

Vi håper noe av dette ert 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” 

http://www.rhf-vestfold.no/

