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

Nr. 1 / Januar 2015
Kjære medlemmer!
Etter en lang og grønn julehelg her i lavlandet, er det nesten så det klør i fingrene til å få ut
bussene våre på veien. Men vi vet vi har enda noen måneder foran oss med usikkert vær og
saltede veier, så vi må nok vente. Vi håper alle har hatt en fin jule og nyttårshelg, og ser frem til
et nytt og spennende år, også for foreningen. Vi leier fortsatt i Frodegaten, og har våre busser i
hus. 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.
Vi har ikke planlagt noen møter i vinter, men holder været seg, vil det bli noen dugnader.
Årsmøtet er berammet til onsdag 18. mars kl. 18:30 på Flykafeen. Det vil bli sendt ut nærmere
innkalling senere på mail og SMS.
Buss 74 er vi godt i gang med å restaurere bakstussen, og utvendig under mavebeltet rundt hele
bussen. Buss 11 er vel parkert i Frodegaten, og venter på å bli påbegynt arbeide. Den blir
veteran i år, og blir interessant å få på veien igjen etter noen år på lager rundt i distriktet.
Onsdag 15. april kl. 18:30 er vi invitert til dekkspesialisten Auto-Grip på Korten i Tønsberg til
vårens medlemsmøte. De har håndtert store kjøretøy i mange år, og startet som Farmand
Dekksenter på syttitallet. Det kan bli en interessant kveld som vi ser frem til. Det kommer
nærmere info når datoen nærmer seg.
Lørdag 30. mai planlegger vi en tur til Motorhistorisk Senter på Burud ved Skotselv. Vi reiser
med buss, og regner å bruke en del av dagen til denne turen. Nærmere info senere.
Vi nevner også årets veteranbusstreff som avholdes ved Dyreparken i Kristiansand i pinsen.
Her kommer det god informasjon i Rutebil fremover.
Vi håper noe av dette er av interesse, og ser frem til å møtes igjen.
Ikke glem å betale kontingenten for 2015, for det kommer også lokalavdelingen til gode, da vi
får andeler av kontingentene.
Grasrotandelen rusler og går, og vi tar imot flere medlemmer. Det er gode inntekter for oss.
Ta med spillerkort og org. nr. til spillekommisjonæren å 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
Tlf.:33 32 60 24 / 901 43046
Ringshaugveien 69
3150 Tolvsrød

E-post: srklem@frisurf.no

