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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.3 / oktober 2008  
 

Kjære medlemmer! 

 

Vi skriver oktober, og det er høst i luften. Det har vært en fin tid med klart flott høstvær. 

Aktiviteten så langt i høst har vært preget av 100 års markeringen for rutebilen i Norge. 

Det ble en suksess, med mange interesserte tilskuere og medlemmer som besøkte Farmannstorvet 

denne lørdagen. Flere nye medlemmer fikk vi også vervet. Vi fikk en god pressedekning i aviser, 

radio og på lokal-tv, så vi fikk markert foreningen på flere måter.  

 

Medlemstreff fremover: 

Vi er invitert ut til Br. Hanssens Auto på Stangeby,  øtterøy tirsdag 11.november kl. 19:00. 

Vi tar noen foreningssaker, og vi vil bli vist rundt på dette unike stedet av entusiastiske 

medlemmer, som virkelig har fått en perle ut av den forfalne gamle BP-stasjonen. 

Vi vil også bli vist en film om norske bensinstasjoner gjennom tidene. Jeg vet det blir en stor 

kveld. Kaffe og noe å bite i blir det også. Håper å se mange denne kvelden. Velkommen. 

 

Mandag 8. desember kl.19:00 inviterer vi til en ”busspratekveld” på Flykafeen, Barkåker. Vi 

har alltid mye å prate om, når bussinteresserte møtes. Info om foreningen, og hva fremover. 

Vi kjøper mat og drikke hver for oss i disken, og håper på en fin kveld. Velkommen. 

 

Det skjer en del i foreningen fremover. ”Harrybussen” er til salgs, og i skrivende stund venter 

vi et tilbud på denne fra  orgesbuss. Vi må ut fra garasjen på Treidene innen oktober, og 

arbeider med ny lagerplass for to busser. I Frodegaten har vi fortsatt plass til tre busser, og det 

er møtestedet på lørdagene. Vi forsøker å ha en dugnad og sosialt treff hver lørdag mellom 

kl.10 og 14. Så møt opp og bli kjent med foreningen og hva vi har av oppgaver fremover. 

 

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   

  

Jo flere som møter og støtter opp om foreningen, jo mer får vi kanskje utført på våre busser. 

 

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


