INVITASJON TIL AKTIVITETSDAG I SON
LØRDAG 24.NOVEMBER 2018
I sangen heter det: «November er så trist og grå, men nyttig likevel. Da må
nok barna finne på å lage moro selv!» Om vi ikke akkurat er barn så preges vi
nok av november, årets mørkeste måned. Nå vil vi lysne opp mørketiden med
interessant faglig og sosialt påfyll i trivelige Son, som har så mye mer å by på
enn det å være en pittoresk sommerby. Sammen med andre IAFere skal vi
besøke både et emballasjemuseum og et showroom som viser moseprodukter
som eksporteres til 20 land) og ja, spise lunsj på en av de koselige kafeene i
byen.
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OPPMØTE OG REGISTRERING UTENFOR HALLANDERIET:
Kl.:10.45 ved Hallanderiet, emballasjemuseum.
Adresse: Storgaten 33, 1555 Son.

1.OMVISNING I HALLANDERIET:
Kl.: 11 – kl.: 12
Inngangen koster kr. 60,-/person. Dette betales kontant med akkurat beløp
eller vippses eierne ved ankomst på deres mobilnr.: 90281474
SE: http://www.hallanderiet.no/
HALLANDERIET, EMBALASJEMUSEET.
Vi begynner på det private Hallanderiet, emballasjemuseet, hvor eierne Gro og
Knut Hallan, til tross for at det er stengt for sesongen, åpner dørene til museet
sitt for oss. Nå har de hatt sin 2.sesong. I første hadde de over 2000 besøkende.
Det sier seg selv at dette er interessant og «liv laga». Her vil vi oppleve handel i
Son opp gjennom tidene, se familiens store samling av emballasje og
handelsgjenstander og oppleve en fordums «Damesalong» de har åpnet i boligen
sin. Vi loves en tidsreise der gode minner vil dukke opp i massevis å gi oss
ahaopplevelser fra barndommen.
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2. LUNSJ PÅ SOLSIDEN kl.: 12.15 til ca. kl.: 13.30. Adresse:
Sagaveien 80,1555 Son.
Vi betaler mat og drikke selv. Vi er ikke låst til fellesmeny.
Se: https://www.solsidenson.no/

3. OMVISNING PÅ SHOWROMMET TIL NORSK MOSE & DESIGN.
Kl.: 13.45 – kl.: 15.45. Adresse: Slettaveien 2, 1555 Son.
SE: https://norskmosedesign.no
På showrommet blir vi fortalt og vist hvordan mosen blir bearbeidet og formet til
elementer eller dekor brukt på tak, vegger og gulv. Nå er vi spent på om kanskje
også vi kan benytte mosen i en sammenheng privat eller i yrket vårt.
DE SKRIVER: «Vi leverer designprodukter av preparert rein-mose fra Rendalen.
Mosen blir håndplukket av hensyn til miljø og bærekraft. Etter behandling og
farging på fabrikken er ikke mosen lenger levende. Den trenger derfor ingen
vedlikehold og er ikke avhengig av sollys. Riktig behandling gjør at mosen
ivaretar sine egenskaper. Mosen renser luften for giftstoffer og har
energigivende effekt.
Akustikken i rommet bedres gjennom lydabsorbering, slik at du får en følelse av
ro og harmoni. Mosen er ISO 14000-sertifisert, som betyr at den er fri for
giftstoffer. Verken støv eller insekter tiltrekkes av mosen, og den er
allergivennlig. Vi har gjennomført tester på SINTEF for å kunne garantere et

giftsikkert produkt. Mosen beholder sin form, farge og tekstur i mange år, og er
et stilrent tilskudd til ditt hjem eller arbeidsplass.»
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IAFere betaler kr 100,- og eventuelle ikkemedlemmer kr 150,-.
Betaling, merket Son 24.11.18, settes inn på IAFs konto 0530 42 25884
innen 1.11.2018.
Påmelding skjer til Aase Bakke på e-post: post@sooninterior.no
eller hennes telefon 450 25 536 innen 1.11.2018.

Velkommen! Hilsen Aase Bakke og resten av styret.
Håper vi ses!

PS. Si ifra om du kjører og har plass til flere eller om du ønsker skyss. Lørdag
24. november kjører tog L 21 Stabekk-Moss fra Oslo S kl.: 9.15 og ankommer
Sonsveien stasjon kl.: 9.58. Ringbuss fra Sonsveien til Son 10.01 det vil si
kjører kl.: 10.11 og er i Son ca. kl.: 10.29.

