
 
Medlemsinformasjon for 

Rutebilhistorisk Forening avdeling Vestfold
 Februar 2017  

Kjære medlemmer!
Vi har passert midten av februar, og vi har hittil hatt en mild vinter. Vi har fortsatt våre busser
i Hof, og det har vært stillstand nå i vinter. Hallen er full av bobiler og campingvogner, så det 
er ikke lett å komme til. Utover våren håper vi å få avviklet noen dugnader, for vi har noen 
forskjellige saker å arbeide med buss nr. 11. Blant annet skal vi bytte noen vinduer.
Er det noen som ønsker å være med på dugnader, ta kontakt med Arne Helgestad, 997 06454.
 Dere som har mail, får denne i innboksen, mens de øvrige mottar info på SMS til hvert møte.
Vi har et lite vårprogram som følger under:
Vi har fortsatt 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. 
Inntektene er viktig for oss, så bestill gjerne noen av de effektene vi har tilgjengelig.

Påmelding til Stein Rune innen torsdag 27.april, pr. telefon eller mail. 
Det er viktig for foreningen at kontingenten blir betalt, og at bladet Rutebil ikke stopper opp.

Minner også om veteranbusstreffet på Voss 25. til 28. mai. Det blir flere fra Vestfold som reiser.

Håper noe av dette passer for nye og gamle medlemmer, og vi ønsker alle velkommen.

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”

_________________________________________________________________________________________________________________________
Kontaktperson RHF Vestfold: 
Stein Rune Klemmetsby Mobil.: 901 43046 E-post: srklem@frisurf.no
Ringshaugveien 69          3150 Tolvsrød

Julemøte på Flykafeen onsdag 2. desember kl. 18:30, etter tidligere opplegg. Hver og en 
bestiller den maten dere ønsker. Programmet ellers kommer vi tilbake til senere.
I tillegg blir det å starte med å restaurere buss nr. 11, Volvo B 9, ex. Farmand. Det blir 
innkalt til dugnad på den utover høsten. Det vil bli utsendt nærmere info om disse 
aktivitetene.
Søndag 30. august er det veteranbiltreff på den gamle stasjonen på Borre. Får vi det til, 
stiller vi kanskje med Johansenbussen den dagen. Den er jo fra Horten.
Vi håper noe av dette er av interesse, og ser frem til å møtes igjen. 

Vi planlegger en tur til Sporveismuseet i Oslo lørdag 29. august, med avreise fra Frodegaten
kl. 9:00. Der er det mange flotte objekter å se, et fullverdig museum. Pris kr. 200.- pr. 
person.
Vi gjør som pleier på tur, tar en matpause i løpet av turen, og beregner å være hjemme ikke 
så sent på ettermiddagen. Påmelding kan dere gjøre til Stein Rune på mail eller telefon 
innen 25. august. Håper dette er interessant, og vi satser på full buss.

Torsdag 30. mars kl. 18:30 innkalles medlemmene til årsmøte på Flykafeen. Årsmøtepapirer vil
bli utdelt på møtet, men innkallingen følger vedlagt denne info. Pris kr. 100.-, og det blir 
servert et karbonadesmørbrød og kaffe. Foreningen legger til resten. Det blir noen lysbilder 
etter årsmøtet. Vi håper å se mange på dette møtet. Hjertelig velkommen!

Torsdag 20. april blir det et medlemsmøte hos Paulsen-Buss på Skoppum kl. 19:00. Vi tar opp 
noen foreningssaker og prater buss. Kaffe og enkel servering.
Lørdag 29. april er vi invitert ombord i KNM Narvik, som ligger som museumsskip i Horten
Vi reiser fra Greveskogen videregående skole, Eikveien (gratis parkering) kl. 10:00 med buss 
74. De som ønsker å kjøre selv, kan møte ved parkeringen til Marinemuseet i Horten.
På båten vil det bli servert kaffe og vafler etter omvisningen. Horten har mye å by på, og 
kanskje det blir tid til Marinemuseet, fotomuseet og ubåten. Pris kr. 250.-, som inkluderer buss
og inngang / kaffe på KNM Narvik.

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

