Avd. Vestfold

Org.nr.: 989 084 054

Medlemsinfo for RHF, avdeling Vestfold
høsten 2019
Kjære medlemmer!
Vi har merket høst etter en vekslende sommer. Frem til nå synes jeg det har vært mye regn og vind.
Vi hadde en del kjøring ut juni, men bussene har stått i hele sommer. I august og frem til sist helg
har bussene gått i noe kjøring, men når vi ikke har flere oppdrag, er de nå parkert for høsten.
Vi har fortsatt bussene stående på Rød i Hof, der har vi god plass, selv om vi mangler vann og
sanitæranlegg. Før sommeren ble Paulsenbussen gjort ferdig med førergulv og dør, samt lukelåser.
Men det er mer arbeid å gjøre med den innvendig, med treverk og vinduslister.
Dere som har mail, får denne i innboksen, mens de øvrige mottar info på SMS til hvert møte.
Vi har hatt en tur før sommeren, da vi var på Blaafarveverket i juni, med 22 medlemmer og
pensjonister. Vi hadde en fin tur den lørdagen, og vi kjørte med 74.

Vi planlegger en medlemsdag / åpen dag på Rød lørdag 28. september
fra kl. 10.00 til kl. 14.00.
Vi serverer kaffe og pølser. Så vi håper mange medlemmer
har anledning til å komme denne dagen for å se lokalene våre.
oktober kl. 18:30 blir det medlemsmøte
Onsdag 23. september
på Scania på Borgeskogen.

Torsdag 28. november kl. 18:30 har vi vårt tradisjonelle
julemøte på Flykafeen.
Vi gjør som tidligere, hver og en bestiller det de ønsker å spise, og gjør opp hver for seg.
De har buffét med julemat, og prisen er som i fjor, kr. 245.- ekskl. drikke.
Dette er et arrangement i samarbeid med busspensjonistene, og i fjor var vi 50 personer, så det ble
en vellykket kveld. Vi håper at mange finner veien til Flykafeen denne kvelden.
Vi håper dette programmet er interessant, selv om det ikke er så omfattende som tidligere.
Men vi ønsker deg likevel velkommen på våre møter frem mot jul!
DVD fra 2008 og 2011 har vi fortsatt 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"
____________________________________________________________________________________
Kontaktperson RHF, avd. Vestfold : Stein Rune Klemmetsby, telefon: 901 43046

E-post: srklem@frisurf.no

