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

Nr. 1 / januar - februar 2011  
 

Kjære medlemmer! 

Vi skriver allerede februar, og slutten av januar ble værmessig veldig bra. Lite snø, men kalde 

og solfylte dager. En gledelig nyhet, vi har fått kjøpt 74 av Norgesbuss. Så nå er den endelig i 

foreningens eie. Vi måtte betale 10.000.- for den, men vi har vært så heldige å få tildelt en gave 

fra NRAF, avd. 89, med ansatte fra Øybuss. Så økonomien i foreningen er veldig god nå. 

Litt om vårens aktiviteter følger under i rammene. 

Torsdag 17. februar kl.19:00 møtes vi igjen til et medlemsmøte på Flykafeen, med det samme 

opplegg som tidligere. Det er flere interessante saker å ta opp, blant annet har vi et 100 års 

jubileum i april. Ingen program ellers, men kvelden fyller vi uansett. Velkommen. 

 

Årsmøtet 2011 blir avholdt på Flykafeen mandag 21. mars kl.19:00. Legger ved denne en egen 

innkalling. Håper mange har anledning til å møte den kvelden.  Enkel servering etter årsmøtet. 

 

 

9. april 2011 feirer vi ”Rutebilen i Tønsbergdistriktet 100 år”. Det blir et opplegg med stand på 

Farmandstorvet og utstilling av våre busser. Vi kjører guidede turer til Kjøpmannskjær, hvor 

den første turen gikk 11. april 1911. Håper medlemmene setter av denne lørdagen, og blir med 

oss på dette. Planleggingen er i gang fra styrets side, men vi trenger mer hjelp utover våren. 

 

Håper vi blir spurt om å være vakter på Tønsbergmessa 2011, det ga mange kroner i 

foreningskassa. Vi oppfordrer dere til å melde dere når spørsmålet kommer. 

Grasrotandelen har vært en suksess for oss i 2010. Vi fikk inn kr. 8645.-Dette er gode 

inntektskilder for oss. 

Er du ikke med ennå, er det bare å ta med spillekortet og organiajonsnummeret til din 

spillekommisjonær og bli registrert. Org. nummeret vårt er 989 084 054. Lykke til! 

Gjør dere også oppmerksom på at vårens veteranbusstreff og Landsmøte er i Drammen 2. til 5. 

juni. Kort vei fra Vestfold burde være av interesse for oss fra Vestfold. Vi vil nok stille med to 

busser på dette treffet. 

 Håper noe av dette er av interesse, og vi ønsker dere velkommen til våre møter. 

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” 


