VELKOMMEN TIL IAFs 47. GENERALFORSAMLING
I Oslo 27.OKTOBER 2018
Adresse: Fredensborgveien 32, med inngang fra avstikkerstien
midt i Damstredet.
Nedtellingen til IAFs store 50 års jubileum raser fremover med
stormskritt. Om 3 år feirer IAF 50 år! Har du noen ideer om hvor og
hvordan vi bør feire denne begivenheten så send en e-post til IAF.
8. året på rad holder IAF årets generalforsamling i Kirkens Bymisjons lokaler på
Vannposten i Oslo. Vi har valgt det slik i og med de fleste i styret bor på
Østlandet og vi får låne lokalene gratis. Med Skype og Facetime muliggjøres at
IAF kan ha styremøter med medlemmer som er tilgjengelig hvor de enn bor,
men ikke er fysisk til stede.
Generalforsamlingdagen vår begynner kl. 12 med en kulturell fellesaktivitet
med omvisning på utstillingen «Måneoppgang» med Munch og Marlene Dumas
på Munchmuseet på Tøyen. For mange av oss blir dette kanskje en av de siste
anledningene vi får til å oppleve Munchmuseet på Tøyen. Lamda, det nye
Munchmuseet, tar raskt en mer og mer ruvende form mot ferdigstillelse i
Bjørvika/ Sørenga.

MÅNEOPPGANG MARLENE DUMAS & EDVARD MUNCH
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Det tar ca. 25 minutter å gå fra Munchmuseet til Vannposten i Damstredet.
Ellers går 37.bussen fra Grønland til Vår Frelsers Gravlund ved Ullevålsveien.
Damstredet går ned syd/øst for gravlunden fra Akersveien.
På den grønne inngangsdøra til Vannposten fra Damstredet står
postadressen Fredensborgveien 32. Vi benytter altså ikke inngangen fra den
trafikkerte Fredensborgveien, men inngangen fra Damstredet vis a vis lite grått
hus midt i stredet.

DAGSPLAN 27.OKTOBER 2018
1 AKTIVITET. OMVISNING PÅ MUNCHMUSEET PÅ TØYEN,
Tøyengata 53, 0578 Tøyen på utstillingen:
«Måneoppgang». Munch og Marlene Dumas.
Kl.:11.45 Fremmøte og registrering i kafeen ved inngangen.
Kl.:12 – ca. kl.: 12.45 guidet omvisning.
Museet har koselig kafe og innholdsrik kunstbutikk.
IAF-medlemmer betaler kr 150,- og ikkemedlemmer kr.200,-.
(IAF sponser den guidete omvisningen).

Se: https://munchmuseet.no/utstillinger/m%C3%A5neoppgang-marlene-

dumas-edvard-munch
2 LUNSJ PÅ VANNPOSTEN,
Fredensborg veien 31, 0177 Oslo. INNGANG fra Damstredet.
Kl.: 14.45 – ca.: 15.45 Gratis deilig lunsj med rundstykker, te,
kaffe og mineralvann til dere som blir med på generalforsamlingen.

3 GENERALFORSAMLING PÅ VANNPOSTEN
KL.:16 – kl.:18
-

Alle i medlemsmassen er hjertelig velkommen!
Alle deltagere får utlevert agenda for generalforsamlingen!
Alle har talerett, men kun interiørarkitekter MIAF har stemmerett.

Vi avslutter generalforsamlingen og rydder oss ut av lokalet.
4 PIZZA PÅ VILLA PARADISO PÅ GRÜNERLØKKA
Kl.: 19.30 og ca. 2 timer + fremover.
Villa Paradiso ligger på Olav Ryes plass
8, 0552 Oslo, på Grünerløkka en ca.
15-20 minutters gange fra Vannposten.
Se: www.villaparadiso.no
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Her betaler man selv for mat og drikke. Vi trenger ikke fellesmeny og tilpasses dem
som har allergier og intoleranser.

Dere sender en e-post til IAF om hvilket av punktene 1,2 og 3 dere blir
med på. Kun de av dere som blir med på generalforsamlingen får gratis
lunsj. Si også i fra om dere har gluten-, laktoseallergi eller annet.
Bindende påmelding til del 1, 2 og 3 (hører sammen) og 4 med navn, epostadresse snarest og senest innen 14.oktober til: iaf@interior-iaf.org
Innbetaling for museumsbesøket settes inn senest 14.oktober på
IAFs konto: 0530 42 25884 og skriv Munch.
Kommer noe i veien og dere likevel ikke kan komme etter påmeldingen,
så vennligst gi raskt beskjed til:
iaf@interior-iaf.org
Styret ønsker dere, hver især, hjertelig velkommen!

Vi ses!

