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

Nr. 1 / Januar 2014
Kjære medlemmer!
Vi skriver nå 2014, og vi har fått vinter og snø i Vestfold, og noen få kuldegrader. Av nyheter
har vi fått leid garasjene i Frodegaten en stund fremover, foreløbig ut mai. Men det er håp om
å få leie videre så lenge det ikke skjer noe med byggeplaner på tomta. Det er ikke så mye
aktiviteter nå, men det blir arbeidet med motoren på 45, så vi får den klar til våren. 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.
Årsmøtet 2014 er berammet til onsdag 19. mars kl. 18:30 på Flykafeen. Nærmere
møteinnkalling vil bli sendt ut senere på mail og SMS. Regnskap og årsberetning vil bli delt ut
på årsmøtet. Enkel servering etter årsmøtet. Loddsalg. Alle er hjertelig velkommen.
I april blir det et medlemsmøte, og sted og dato vil bli sendt ut senere på mail og SMS, da det
ikke helt er bestemt i skrivende stund.
Foreningen arrangerer gjerne turer til andre lokalavdelinger, som Oslo og Halden. Der er det
mange interessante objekter å se. Vi har også Teknisk Museum som er verdt et besøk.
Vi forsøker å få til en tur til høsten, så ha dette i tankene. Vi håper å fylle en buss til turen.
Årets veteranbusstreff og Landsmøte arrangeres på Hamar i pinsen. Vi vil melde på en eller to
busser, 74 og 45. Vestfoldavdelingen vil bli godt representert, og det er muligheter for flere å bli
med i bussene til Hamar. Ta gjerne turen på egenhånd også, følg med i «Rutebil» om treffet og
programmet i de to neste nummer av bladet.
Det har vært aktiviteter og arbeid i Frodegaten i vinter, og vi har lånt en garasje i Horten til
deler. Det blir arbeidet med motoren til 45, og ryddet i garasjen, og mye er kjørt til Horten. Vi
vet ikke hvor lenge vi kan bli i Frodegaten, og vi er hele tiden på utkikk etter noe mer
permanent sted å være. Så vet noen av medlemmene om noen steder, gi beskjed til oss.
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
Tlf.:33 32 60 24 / 901 43046
Ringshaugveien 69
3150 Tolvsrød

E-post: srklem@frisurf.no

