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Medlemsinfo for RHF, avdeling Vestfold.
August / september 2017
Kjære medlemmer!
Sommeren er på hell, og det er tid for å aktivisere seg på veteranbussfronten. Vi har fortsatt bussene
stående på Rød i Hof. Det har vært stillstand i sommer, og vi forsøkte å eksponere oss da
Sommertoget besøkte Stokke, uten hell. Vi har noen oppdrag med bussene fremover.
Dere som har mail, får denne i innboksen, mens de øvrige mottar info på SMS til hvert møte.
Vi har et høstprogram som vi håper frister mange til å delta på våre arrangementer:
Søndag 27. august er det veteranbiltreff på den gamle stasjonen i Borre, og vi stiller der med buss 45.
Lørdag 9. september er det "Råstaddag" på Råstad stasjon i regi av Norsk Jernbaneklubb. vi møter
med to busser, både 45 og 74. Det blir en togdag, men det vil bli andre veteranbiler å se der.
Det kan bli en interessant dag, og NJK er aktive med tog og baner som vi er for busser.
Lørdag 30. september er det tid for en ny busstur, og denne gangen reiser vi på besøk til avd.
Telemark i Skien. Vi skal bese deres flotte anlegg og busser på Jønnvald ved Skien. Vi gjør som sist,
starter ved Greveskogen vg. skole kl. 10, og regner med å være tilbake ca. kl. 16:00.
Prisen for turen denne gangen blir kr. 150.- pr. person. Vi tar oss tid til en kaffestopp underveis.
Vi håper dette er interessant, og meld dere på til Stein Rune tlf.: 901 43046 innen 20. september, eller
til Svein Syversen innen 27. september, i telefon 992 41070.
Torsdag 12. oktober kl. 18:30 inviterer vi til et foredrag på Slottsfjellmuseet i Tønsberg.
Da får vi besøk av Tore H. Wiik, som har skrevet bøker om riksveien fra Svinesund til Oslo, samt
riksveien fra Ørje til Drammen, som senere ble E-18. Han vil fortelle om sin siste bok, riksveien som
ble til E-18, fra Drammen til Larvik. Det er en rikholdig bok, spekket med gamle og nye bilder.
Inngang kr. 50.- pr. person, og kafeen er åpen for servering av kaffe og noe å bite i. Loddsalg!
Denne kvelden håper vi at aulaen blir fylt opp, og ta gjerne med venner og bekjente.
Torsdag 30. november kl. 18:30 har vi vårt tradisjonelle julemøte på Flykafeen kl. 18:30.
Vi gjør som tidligere, hver og en bestiller det de ønsker å spise, og gjør opp hver for seg. Det blir nok
noen bilder å se i en eller annen form og vi har noen foreningsaker.
Vi håper dette programmet er interessant, og ønsker deg velkommen på noen av våre treff i høst !
Vi har fortsatt noen eldre Rutebil til salgs til kr. 20.- for blader frem til nr. 95.
Kr.40.- for nyere nummer av Rutebil. Her er det mye selskapshistorie å lese, og ellers flotte artikler
og bilder. T-skjorter og DVD har vi også noen igjen. Ta kontakt med Stein Rune tlf.: 901 43046.
RHF avd. Vestfold: Foreningen der du treffer venner, og får flere.

"På hjul med historien"
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