
Felleslunsj
                                                                    Vi inviterer til felles lunsj

       fredag 30. april kl. 13:00.

Vi skal bestemme sted når vi ser hvor mange som melder 
seg på. (Dette er relatert til kapasitet og smittevern), men det blir i soi 94-
området.

Denne gangen har vi den glede å kunne meddele at vår ambassadør Kjersti 
Rødsmoen har takket ja til å delta på lunsjen, og vi ser fram til å treffe henne i 
et godt sosialt samvær. Hun vil gi oss en orientering om ambassadens historie i 
Thailand og ambassadens virksomhet. Etter dette vil det være tid og anledning 
til å stille spørsmål.

Møtet vil bli todelt; 

første del: ca. 1 time og 30 min som er møte med ambassadøren og 

andre del: lunsjen etterpå med laksebuffet.

Meny: 

Røkelaks og gravlaks til sammen, servert med enten rugbrød eller 
toast alt  etter smak, sennepsaus, potetsalat, eggerøre og 
asparges.



Kostnad:   400 Bath.  Ikke medlemmer/Gjester betaler 500 bath.

Drikke bestilles og betales av den enkelte.

For de som ikke ønsker lakselunsjen er det en a la carte meny.

NB!!!! Bindende påmelding innen fredag 23. april kl. 12:00 til

De som bare skal være tilstede på ambassadørens orientering og IKKE skal ha 
laksebuffen MÅ også melde seg på av hensyn til dimensjonering av lokalet. 

Mads Flornes flornesmads@gmail.com 

Du skal motta en bekreftelse fra Mads når du er påmeldt!

Det er viktig at fristen for påmelding overholdes da restaurantvalget kan ha 
begrenset kapasitet med hensyn til restriksjonene relatert til Covid-19!

NB!! Vi gjør oppmerksom på at de som melder seg på pålegger arrangørene 
en kostnad da laks osv blir kjøpt inn i hht antall påmeldte. Dersom noen ikke 
møter opp sitter NiHH igjen med kostnadene/tapet. Prisene er ikke subsidiert 
av forening, men er kostpris. Ved ikke frammøte vil kostnaden på lunsjen bli 
krevd i ettertid.

NB! Nasjonale og lokale smittvernsrestriksjoner må overholdes og maske 
brukes. Gitt dagens situasjon så kan arrangementet bli utsatt på kort varsel!!

Det vil være mulig å fornye medlemskap og bli medlem.

Vel møtt!

Vennlig hilsen,                                               

Styret
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