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Kjære medlemmer!
Det nærmer seg høst etter en varm og flott sommer. Det har også preget aktiviteten i foreningen. 
Det har ikke vært så mange veteranbusstanker i sommer, selv om begge bussene våre har hatt 
mange kjøreoppdrag av forskjellig art. Vi har litt kjøring ut september, men da blir de parkert.
Vi har fortsatt bussene stående på Rød i Hof, og noen i styret har vært der en del i sommer og 
arbeidet litt med Paulsenbussen, som vi kjøpte tilbake i juni. Det ble noe mer arbeid på den enn vi 
trodde, så den er ikke kjøreklar før til neste år.

Dere som har mail, får denne i innboksen, mens de øvrige  mottar info på SMS til hvert møte.
Vi har hatt en tur vår og høst, men det har ikke lykkes oss å arrangere noen tur i høst, så det får vi 
komme tilbake til til våren. Da er planen å ta en tur til Blaafarvverket.

Vi arrangerer et medlemsmøte onsdag 3. oktober kl. 18:30, 
denne gang ute hos Br. Hanssens Auto på Stangeby.

Det er alltid interessant å besøke det aktive miljøet og museet som stadig har noe nytt på gang.
Det blir noen foreningssaker, omvisning i museet og servering av kaffe og kringle.

    Torsdag 29. 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 i år blir 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 har ikke innkalt / invitert medlemmene til dugnader på Rød ennå, da vi har hatt en stor 
ryddejobb på verkstedet / lageret etter at vi tømte delelageret i Horten. Men nå er det behov for å 
jobbe med Paulsenbussen, så vi vil arrangere dugnader eller jobbedager i løpet av høsten.

Vi håper dette programmet er interessant, selv om det ikke er så omfattende som tidligere.
Men vi ønsker deg velkommen  likevel på våre møter frem mot jul!

Vi har fortsatt noen eldre Rutebil til salgs til kr. 20.- for blader frem til nr. 95.
Kr.40.- for nyere nummer av Rutebil. Her er det mye selskapshistorie å lese, og ellers flotte artikler 
og bilder. DVD fra 2008 og 2011 har vi også 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"
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