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Internett: www.rhf-telemark.no NYHET! 
Skann QR-koden for å 

komme til internettsidene.  Epost: telemark@rhf.no 
 

Velkommen til medlemsmøte på Telemark Bilruter, 
Strømdaljordet 1, Skien, tirsdag 10. desember kl. 18:30. 
 

OBS! Parkering av biler skal gjøres på nedre parkeringsplass 
(grusplassen). 
 

Program: 
1. Orientering om siste nytt og hva som venter. 
2. Vi har fått tak i noen DVDer med historiske lastebilfilmer. Vi viser noen 

filmer på dette møtet og fortsetter eventuelt ved senere anledning hvis de 
slår an. 

3. Og naturligvis blir det kaffe, kaker og rutebilprat! 
 

Og kjenner du noen som kan tenkes å være interessert i det vi driver med, så ta 
de med! Vi regner med å avslutte møtet rundt kl 21:00. 
 

 
 

 
Fredag 11. september ankom containeren Jønnevald Rutebilanlegg. Dugnadsgjengen hadde i forkant 
gjort en god innsats med maling av veggen, legging av duk, grus og gjort finplanering. Resultatet ble 
utmerket, og containeren ble plassert perfekt inntil veggen. Her skal vi flytte ut en god del deler og 
utstyr slik at det blir enklere å jobbe, og ta imot publikum for omvisning på rutebilanlegget. 
 



 «Lederens spalte» 
 

Vi nærmer oss raskt juletider igjen. Tirsdag 10. desember (to uker før julaften) blir det 
medlemsmøte. Denne gangen legger vi igjen møtet til Telemark Bilruter i Skien da vi fortsatt 
mangler permanente lokaler for medlemsmøtene. 
 
Høsten har vært snill mot oss. Temperaturen har holdt seg over streken lengre enn man kan 
forvente, og det har resultert i at vi har kommet i mål med det meste utendørs før vinteren. 
BO Buss #64 er fjernlagret innendørs for å stoppe videre forfall. Snabben vil vi forsøke å få 
plass til i eget hus før snøen kommer. Resultatet blir en ryddigere og penere plass foran 
rutebilanlegget. 
 
I løpet av året har vi hatt mange gode dugnader hvor vi har fokusert på flere områder vi har 
ønsket å jobbe med. Sensommeren og høsten har vært preget av «ordensdugnader» hvor 
fokuset har vært på å skape orden og struktur på rutebilanlegget. Det dukker stadig opp 
ting vi knapt vet at vi har, og som trolig aldri kan brukes til noe. En del vi tidligere anså 
som «kjekt å ha» har vi igjen sett på med kritiske øyne. En del av det vi har, må vi nok anse 
som søppel og skrot. Noe har blitt gitt bort til medlemmer, og resten har blitt kjørt på 
fyllinga. Vi har likevel mange forskjellige deler og annet «kjekt å ha» som vi nå kan plassere 
i lagercontaineren for permanent lagring, uten at vi trenger å snuble i det. 
 
Videre må vi som resultat av alt rotet ta sylskarp selvkritikk for at vi ikke har vært gode 
nok på å åpne dørene for publikum. Det har vært et av målene med rutebilanlegget siden vi 
flyttet inn for over syv år siden, men på grunn av den eskalerende problematikken rundt alt 
skrotet liggende rundt om, har det med H(else), M(iljø) og S(ikkerhet) i bakhodet vært 
uforsvarlig å åpne dørene for å ta imot publikum. Fundamentet i samarbeidet med Telemark 
Museum er at vi er et av deres museer, og museer holder normalt åpent for publikum. Jeg ser 
at vi er på riktig vei, og at vi forhåpentligvis i løpet av vinteren har kommet så langt at vi 
kan åpne dørene for de som er interessert i en omvisning. Uansett så er vi godt i gang med å 
fjerne «snubletrådene» som ligger og slenger her og der. 
 
Jeg har fått tilsendt 6 gavekort fra Fjordline. Disse gavekortene vil jeg bruke til å stimulere 
til økt medlemsverving. Vi har hatt en jevn vekst i medlemstallet, men jeg ser det som en 
fordel å kunne øke medlemstallet ytterligere. Ta derfor en runde blant kjentfolk som kan 
være interessert i å bli medlem i foreningen. Verver du 1-4 medlemmer får du som takk for 
god hjelp et gavekort du kan bruke på sjøveien mellom Langesund og Hirtshals tur/retur 
eller et avslappende cruise mellom Langesund – Hirtshals – Vestlandet tur/retur. 
 
Dugnadene går sin gang annen hver lørdag, og kaffekanna står klar hver onsdag fra kl.18 
og utover kvelden. Ta turen innom når det passer. 
 
Med det vil jeg ønske en fortsatt god vinter, god jul og godt nyttår. 
 
Martin Holm 
 

 

Vi er nå oppe i 20 givere til Grasrotandelen. Er 
det ikke flere som spiller? Del innsatsen deres 
med oss, uten at det koster dere noe! 
Nysgjerrig på hvor mye vi har fått inn? Se på 
www.rhf-telemark.no/stotte/ (siden oppdateres 
automatisk hver dag). Anbefal oss gjerne til 
familie (koner, barn, foreldre, søsken, tanter og 
onkler), venner og kollegaer slik at de kan 
donere sin andel til oss. 



Julemøtet i RHF Telemark 10. desember 
 

Julemøtet blir tirsdag 10. desember. Etter at museet tok kjelleren i bruk som bildearkiv, har vi 
vært både her og der for å avholde medlemsmøtene våre. Julemøtet blir som i fjor hos 
Telemark Bilruter i Skien. Jeg har kommet over en god del DVDer med lastebilfilmer, og 
noen av disse tar vi oss tid til å se på. Det er til tider vanskelig å finne noe godt tema for 
medlemsmøtene, men spesielt alt innen transporthistorie og med store biler kan passe godt inn 
i vår profil. Har du selv noen gode bilder eller filmer liggende med busser og lastebiler for 
bruk på senere medlemsmøter, ta kontakt. 
 

Foruten programmet, blir det som vanlig servering av kaffe og kaker. Kanskje blir det også 
noe julebakst. Tid til prat blir det også. Som nevnt, vi starter opp som vanlig kl. 18:30. 
 

Dugnadene i vinter 
 

Vi opprettholder dugnadene annen hver lørdag. Av og til stopper fremgangen litt opp, men jeg 
tror uansett annen hver lørdag er en fornuftig frekvens på dugnadene. Noen medlemmer har 
også ekstraordinære dugnader midt i uken, og for de som ønsker det, er det jo ingen ting i 
veien for å slutte seg til disse «arbeidslagene». 
 

I løpet av sensommeren og høsten har det blitt lagt ned en god innsats på Jønnevald 
Rutebilanlegg. Været og temperaturen gjør det mindre hyggelig å arbeide ute i 
lagercontaineren i vinter, så vi får heller jobbe innendørs i lunkede lokalaler. Det store 
prosjektet blir å fortsette oppryddingen slik at vi innen våren kan åpne dørene og vise frem 
anlegget som et museum. Vi må sortere, vi må plassere store og plasskrevende gjenstander i 
containeren utendørs, og vi må kaste. Dessverre har det samlet seg alt for mye søppel og skrot 
på rutebilanlegget. Vi må frigjøre gulvplass slik at det lar seg gjøre å gå rundt i lokalene uten 
å snuble i skrot som ligger på gulvet. Vi må også tenke nøye gjennom hva vi kan gjøre for å 
gjøre museet tryggere. Jeg tenker spesielt på farlig redskap, kjemikaler osv. som pr. i dag ikke 
er godt nok sikret. Men vi er på god vei! 
 

Styremedlemmene Bjørn Bunkholt og undertegnede var på tur med Kåre Karlsen og Ola 
Rangsæter til Tyskland, Nederland og Belgia i høst. I Nederland besøkte vi et museum som 
driver med det samme som oss. De hadde laget i stand en imponerende publikumsvennlig 
samling og presentasjon. Vi tok med oss noen erfaringer og tips hjem igjen. Det gamle 
varmerommet planlegger vi nå å bygge om til et bibliotek der vi samler all litteraturen vår. 
Pauserommet med kjøkken kan vi i større og bedre grad bruke til utstillinger. Selv om vi har 
mindre plass å bolte oss på, så får vi heller bruke den plassen vi har godt og gjennomtenkt. 
 

Jeg minner 
om 
dugnadene 
annen hver 
lørdag i like 
uker (uke 
48, 50, 52 
osv.). Møt 
opp i 
«møkka-
klærne» 
som du 
gjerne 
skitner til. 
Vi har mye 
arbeid som 
alle kan bli 
med på. 
Vel møtt! 

 



Verv nye medlemmer og få gavekort hos Fjordline 
 
I samarbeid med Fjordline tilbyr vi nå attraktive vervepremier til de av medlemmene som gjør 
en liten ekstrainnsats med å verve nye medlemmer til foreningen vår. Kravet er at de nye 
medlemmene er bosatt i Telemark, eller ønsker å knytte seg til lokalavdelingen vår i 
Telemark. 
 
Send lederen beskjed på telemark@rhf.no med navn, adresse og telefonnummer til de nye 
medlemmene. De av dere som er først ute, får gavekort. Siste frist for å være med i 
konkurransen er 15. januar 2014. Gavekortene deles ut fortløpende, så her gjelder prinsippet 
om å være «førstemann til mølla». 
 
Verver du…  Får du… 

Et medlem  Bilpakke til Danmark 
(vi har to  Reis mellom Langesund – Hirtshals tur/retur 
gavekort) Inkluderer overfart tur/retur for en personbil ikke høyere enn 2 m og 

lenger enn 5 m) med inntil 5 personer. 
Skatter og avgifter er ikke inkludert. Gjelder til og med mars 2014. 

 
To medlemmer Bilpakke til Danmark 
(vi har et  Reis mellom Langesund – Hirtshals tur/retur 
gavekort) Inkluderer overfart tur/retur for en personbil ikke høyere enn 2 m og 

lenger enn 5 m) med inntil 5 personer. 
Skatter og avgifter er inkludert. Gjelder til og med mars 2014. 

 
Tre medlemmer Cruise – 2 netter til sjøs 
(vi har to  Rundreise mellom Langesund – Hirtshals – Vestlandet tur/retur 
gavekort) Cruise for inntil 4 personer mellom Langesund – Hirtshals – Vestlandet 

tur/retur. Inkluderer 2-sengs innvendig lugar for inntil 2 personer eller 
4-sengs innvendig lugar for inntil 4 personer. 
Skatter og avgifter er ikke inkludert. Gjelder til og med mars 2014. 

 
Fire medlemmer Cruise – 2 netter til sjøs 
(vi har et  Rundreise mellom Langesund – Hirtshals – Vestlandet tur/retur 
gavekort) Cruise for inntil 4 personer mellom Langesund – Hirtshals – Vestlandet 

tur/retur. Inkluderer 2-sengs innvendig lugar for inntil 2 personer eller 
4-sengs innvendig lugar for inntil 4 personer. 
Skatter og avgifter er inkludert. Gjelder til og med mars 2014. 

 

 


