”Buss-holdeplassen” et mini medlemsblad for:
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Nr.2 / august 2011
Kjære medlemmer!
Sommeren er på hell, og det begynner å bli litt mørke kvelder allerede. Vi har hatt en vekslende
sommer med sol og regn, men jeg synes vi har hatt fine temperaturer, noe som synes på vekster i
hager og langs veiene. Aktiviteten har ligget i dvale siden veteranbusstreffet i juni, men nå får vi
starte på en ny frisk høst med noen planlagte møter og treff.
Litt om høstens aktiviteter følger under i rammene.
Lørdag 10. september planlegger vi en Strømstadtur etter samme opplegget som tidligere. Avreise kl.
10:00 fra Sandefjord med koldtbord ombord. Vi reiser til Nordbysenteret og bruker den tiden vi
trenger der. Hjemreise over Moss -Horten på ettermiddagen. Vi er fortsatt avhengige av over 20
påmeldte for å få bussen med gratis. Påmelding til Harald (908 29181) eller til Stein Rune (480
19698) innen søndag 4. september. Meld dere gjerne på via mail til Stein Rune. Adressen er :
srklem@frisurf.no Avreise fra Frodegaten i Tønsberg kl. 08:30, og prisen er som tidligere, kr. 350.pr. person.
Lørdag 8. oktober får vi besøk av Telemarkavdelingen, som ønsket en dag sammen med oss. Vi
møtes i Frodegaten kl. 10:30, og det er ønske om et besøk på Br. Hanssens Auto. Det videre
programmet den dagen er ikke fastlagt. Vi håper mange har tid til å bli med oss denne dagen. Vi
planlegger avslutningen med en middag før de returnerer til Telemark på ettermiddagen.
Onsdag 2. november er det medlemsmøte hos Br. Hanssens Auto kl.18:30. Vi får omvisning i
verkstedet og i garasjen hvor Volvoen er parkert. Enkel servering. Richard Sommerstad vil fortelle
fra turen til USA, langs Route 69, som han var med på å kjøre i sommer.
Torsdag 8. desember kl. 18:30 møtes vi igjen til et medlems/julemøte på Flykafeen etter det samme
opplegget som tidligere. Den enkelte bestiller det man ønsker å spise, og foreningen spanderer kaffen.
Vi vil vise den DVD som ble laget til 100 års jubileet. Den blir å få kjøpt, og er en flott film med høy
kvalitet. Håper det passer for mange denne kvelden.
Dette er høstens program. Ta vare på denne, for det blir ikke sendt ut flere skriv om høstens
aktiviteter. Vi håper dette er av interesse, og ser frem til å møtes igjen.
Grasrotandelen rusler og går, det kommer inn jevnt med bidrag, men det er plass til flere. Ta med
spillerkort og org. nr. til spillekommisjonæren og bli registrert. Org.nr. 989 084 054.
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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