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Kjære medlemmer!
Nok en sommer er snart passert, og vi har vel  ikke hatt den beste sommeren i år. Mye nedbør 
og vind, men enkelte fine dager. Vi har planlagt noe utover høsten, som vi håper mange 
medlemmer vil være med oss og delta på. 74 er nå pusset opp utvendig, lakkert og den er blitt 
veldig bra. Johansenbussen er også klar for innsats. Vi leier fortsatt i Frodegaten, og har våre 
busser i hus. Litt om aktivitetene våre fremover og info om foreningen følger i rammen 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. 

Vi planlegger en tur til Sporveismuseet i Oslo lørdag 29. august, med avreise fra Frodegaten kl.
9:00. Der er det mange flotte objekter å se, et fullverdig museum. Pris kr. 200.- pr. person.
Vi gjør som pleier på tur, tar en matpause i løpet av turen, og beregner å være hjemme ikke så 
sent på ettermiddagen. Påmelding kan dere gjøre til Stein Rune på mail eller telefon innen 25. 
august. Håper dette er interessant, og vi satser på full buss.

Onsdag 30. september kl. 18:30 avholder vi et medlemsmøte hos Auto-Grip på Korten. Inngang
på enden av bygget, opp vindeltrappen. Foreningsaker, og vi mimrer litt fra veteranbusstreffet 
i Kristiansand i pinsen. Vi prater også litt om fremtiden, og videre arbeid med bussene våre.

Julemøte på Flykafeen onsdag 2. desember kl. 18:30, etter tidligere opplegg. Hver og en 
bestiller den maten dere ønsker. Programmet ellers kommer vi tilbake til senere.
I tillegg blir det å starte med å restaurere buss nr. 11, Volvo B 9, ex. Farmand. Det blir innkalt 
til dugnad på den utover høsten. Det vil bli utsendt nærmere info om disse aktivitetene.
Søndag 30. august er det veteranbiltreff på den gamle stasjonen på Borre. Får vi det til, stiller 
vi kanskje med Johansenbussen den dagen. Den er jo fra Horten.
Vi håper noe av dette er av interesse, og ser frem til å møtes igjen. 
Vi er nå 91 aktive medlemmer som har betalt kontingenten  for 2015. Det er vi veldig fornøyd 
med. 
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”
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