
 

NYTT MEDLEMSMØTE 

 
Kjære nordmenn i Hua Hin – både medlemmer og ikke medlemmer. Det er 
igjen tid for medlemsmøte, men denne gangen vil møtet bli avholdt på Hua-Hin 
Grand Hotell & Plaza og som vanlig med et felles måltid som avslutning. 
 
Det er en velprøvd militær strategi å sette inn neste «angrep» der hvor vi har 
fremgang. Derfor vil vi forsøke oss med å invitere til nytt møte med vår alles 
Helge. Helge har et våkent øye gode motiver og evner å fange de fine 
øyeblikkene med kameraet sitt. Han har jevnlig gledet oss med sine nydelige 
stemningsbilder. 
 
Foredraget denne gangen vil også handle om Hua Hin og omegn sine mange, 
interessante og vakre severdigheter. 
Etter sist foredrag som Helge hadde, fikk vi mange henvendelser med ønske 
om mer informasjon om hvor herlighetene var og hvordan man kunne komme 
seg dit.  
Tiden sist gang tillot heller ikke Helge å få fortalt om alt som han hadde på 
hjertet. 
Dessuten er det en hel del av våre «trekkfugler» som infant seg i Thailand alt 
for sent til å kunne få med seg sesongens første møte, som har gitt uttrykk for 
at det møtet skulle de gjerne vært med på. Det lønner seg ikke å la seg la seg 
lure av mildere klima og utsette den årlige reisen til sol og evig varme!  
Dette vil vi nå rette på nå. 
 

Emne: HUA HIN OG OMEGN’s KJENTE OG UKJENTE PERLER del 2. 

 
Tid: Torsdag den 13. februar 2020, kl. 18:00. 
 
Sted: Hua-Hin Grand Hotell & Plaza. Det er parkeringsplasser på hotellets 
 område. 
 
Priser: For foredraget og mat må medlemmene betale 250 thb pr person mens 
 ikke medlemmer må betale 350 thb pr person.  
 For de som eventuelt ikke ikke ønsker å spise, er prisen for å høre på 
 foredraget 50 thb for medlemmer og 100 thb for ikke medlemmer. 
 Bindende påmelding sendes til n-krok@online.no innen onsdag kl. 1200. 
 
Vi ønsker alle vel møtt til en informativ og hyggelig aften! 
 
 
Med vennlig hilsen  
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