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 Kontaktperson RHF Vestfold:  

 Stein Rune Klemmetsby Tlf.: 33 32 60 24 / 901 43 046 E-post: srklem@frisurf.no 

 Postboks 97   3166 Tolvsrød 

  

 RHF - Vestfold: Foreningen der du treffer venner – og får flere! ”På hjul med historien!” 

  

 

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

 

 r.2 / august / september 2008  
 

Kjære medlemmer! 

 

Sommeren er på hell, og vi går mot høst etter hvert. I foreningen har det vært liten aktivitet i sommer, 

av naturlige årsaker. 

Veteranbusstreffet i Molde var en suksess, med flere nye restaurerte busser. Referat kommer i 

”Rutebil” nå i august, jubileumsbladet nummer 100. Sikkert mye interessant lesestoff. 

 

Det som skjer fremover nå, er medlemsmøte i september, nærmere bestemt: 

 

Torsdag 11. september kl.19:00 i Scanias lokaler på Kilen, med inngang fra dieselpumpene. 

Vi vil vise noen lysbilder med busshistorie, og legge frem høstens planer. Enkel servering. 

 

Videre markerer vi rutebilen 100 år i  orge: 

Lørdag 20. september arrangerer RHF, avd. Vestfold en åpen dag på Farmannstorvet i 

Tønsberg mellom kl.10 og 16:00. Vi stiller ut Johansenbussen, og 46 modellen til Øybuss stiller 

opp. I tillegg håper vi å med en av de nye Solarisbussene, som nå trafikkerer her i distriktet. 

Vi satser på loddsalg med fine gevinster, og håper det blir en minnerik dag i rutebilens regi. 

Så vi håper mange medlemmer kommer og blir med oss denne dagen,  

 

 este medlemsmøte er vi invitert ut til Br. Hanssens Auto på  øtterøy. Tidspunkt vil senere bli 

annonsert, men det blir avholdt i oktober – november. 

 

Vi starter opp med mekke/sosialtreff i Frodegaten hver lørdag mellom kl 10 og 14. 

Møt opp og bli bedre kjent med foreningen. 

 

 å kommer det adresser på mail til meg, men bare fortsett, det sparer porto for oss. 

 

Det hadde vært fint å kunne sende info på e-post til flere, det sparer porto og tid for oss. 

Har du e-post, send adressen til srklem@frisurf.no   

  

Vi ønsker alle våre medlemmer et godt veteranbussår i jubileumsåret 2008. 

 

Velkommen til treff og aktiviteter i RHF, avd. Vestfold. 


