NSOK - Dagsutflukt til Østfold lørdag 22. august 2020
Vi starter fra Oslo-Schafteløkken ca kl. 09.30 og kjører til et sentral punkt rundt Sentralstasjonen der
vi plukker opp de som har bedt om det. Vi kjører så i retning Halden til lystgården Orød (ca. 95 km)
Vi vil leie en stor 60-seters buss der vi tar in maks 30 personer for å få en corona-sikker utflukt. Vi
håper å fylle disse setene, i så fall vil NSOK og Reisekomiteen dekke leie av bussen. Hvis busstransport ikke passer, går det å kjøre egen bil. De som allerede er påmeldt til turen er notert.

Vi ankommer Orød gård, hvor Anne Håbu
og Tor Øvrebø ønsker velkommen.
De tar oss med på en omvisning gjennom
hus og have, og forteller hvordan de har
restaurert den gamle gården tilbake til
fordums prakt.
Så spiser vi en god lunsj.

Deretter får vi en innføring i historien rundt Herrebøe fajanse. Fabrikkanlegget lå ikke langt unna
Halden i perioden 1759 til 1772. Herrebøe ble anlagt av Peter Hoffnagel på hans gård Herrebøe
i Idd ved Halden i 1759 som fortsettelse av et teglverk, et pottemakeri og en kakkelovnsfabrikk.
Peder Valles foredrag og evne til å gjøre historien levende kommer til å bli en opplevelse.

På veien hjemover kjører vi ca kl 16.15 via Halden
Antikk og Kuriosa (Stenrødveien 64C Halden).
Antikvitetshandler Arild Johansen holder åpent
for oss. Han har bl. annet kinesisk porselen blandet
med andre antikviteter, brukt og kuriosa.

Ankomst Oslo ca kl. 19-19.30

Foreløpig pris:
Buss – corona begrensning av plasser- gratis (se over).
Orød lunsj: ca. kr. 200,-pr. person. Pluss drikke til selvkost.
La oss vite snarest hvem som vil være med i bussen eller skal kjøre egen bil/sitte på med andre!
Bindende påmelding via e-mail bes mottatt innen 15. juli p.g.a. bestilling av buss og mat. Sendes til:
ksynn-la@online.no. (tlf. 911 78 534). Faktura sendes ut etter påmeldingsfristens utløp.
Hilsen Reisekomitéen v/Kari og Anders

29.6. 2020.

