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

r. 3 / november 2010
Kjære medlemmer!
Vinteren er i anmarsj, det viser været vi har nå om dagen. Noe har vi fått til i høst, men ingen møter.
Foreningen har hatt en tur til Svarstad og Strømstad i høst. Turer vi luftet 45, som gikk knirkefritt.
Hadde ikke regnet med noe annet, etter den pleie den har fått av Alf, Egil, Kristen og Harald i det
siste. Her kommer noe av planene fremover mot jul og noen nyheter mot våren 2011..
Onsdag 1. desember kl.18:30 møtes vi igjen til et medlems/julemøte på Flykafeen, med det
samme opplegg som tidligere. Hver og en kjøper det som skal spises, og vi spanderer kaffe. Det
blir bløtkake også. Det er muligheter for juletallerken, eller noe annet godt, og kanskje
julenissen kommer med noen lysbilder om gamle busser. Sett av denne kvelden, og velkommen!
Årets Veteranbusstreff blir som det sto i siste Rutebil, i Drammen. Dette gir oss fra Vestfold en
fin mulighet til å være med på treffet 2.- 5. juni 2011, da det er nær vei til Drammen.

9. april 2011 feirer vi ”Rutebilen i Tønsbergdistriktet 100 år”. Det blir et opplegg med stand på
Farmandstorvet og utstilling av våre busser. Vi kjører guidede turer til Kjøpmannskjær, hvor
den første turen gikk 11. april 1911. Håper medlemmene setter av denne lørdagen, og blir med
oss på dette. Planleggingen er i gang fra styrets side, men vi trenger mer hjelp utover våren.
Håper vi blir spurt om å være vakter på Tønsbergmessa 2011, det ga mange kroner i
foreningskassa. Vi oppfordrer dere til å melde dere når spørsmålet kommer.
Grasrotandelen har vært en suksess for oss hittil i 2010. Over 6000.- i år til nå, takket være en
flott innsats fra medlemmene. Dette er to gode inntektskilder for oss.
Er du ikke med ennå, er det bare å ta med spillekortet og organiajonsnummeret til din
spillekommisjonær og bli registrert. Org. nummeret vårt er 989 084 054. Lykke til!
Selv om det er tidlig sier vi allikevel:
Til de av dere vi ikke ser på julemøtet, ønsker vi en god jul og et godt nytt bussår i 2011, som
blir et jubileumsår for oss i Vestfold og Tønsberg.
Har du ikke fått Rutebil i det siste? Kanskje du har glemt å betale kontingenten?
Kontingenten for 2011 er fortsatt Kr. 380.-, og kan innbetales til konto: 3705.06.52492.
Du som får denne i posten, men som har mailadresse, send den til meg, og vi sparer porto for
foreningen. Mailadressen min er:srklem@frisurf.no (Maser litt om dette ennå, det hjelper).
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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