
Felleslunsjen 30. april 2021.

Siste dagen i april ble det endelig en ny felleslunsj, men denne gangen på Yellow 
House. Jeep, eieren av Yellow House åpnet restauranten kun for oss denne fredag 
ettermiddagen der de lokale smittevernreglene var fulgt inkludert at det ikke var 
anledning til å selge alkoholholdig drikke!

Det var 30 medlemmer og ikke-medlemmer som denne gangen benyttet anledningen 
til et sosialt samvær i trygge omgivelser i denne Covid-19 pandemien som også har 
truffet Thailand med sin tredje fase.

Denne gangen hadde vår ambassadør Kjersti Rødsmoen og hennes ektefelle Jens 
takket ja til å komme til oss, noe vi satte meget stor pris på. 

Harald ønsket velkommen på vegne av styret og ga en kort orientering om innholdet 
der ambassadøren skulle holde en orientering om ambassadens mandat og 
virksomhet. Etter det ble åpnet for spørsmål til ambassadøren. Der etter var det klart 
for lunsjen i form av «laksebuffet».

Her er et kort sammendrag av noen av de sakene ambassadøren orienterte om.

Ambassadøren takket for invitasjonen der hun fortalte at hun nå var på slutten av sitt 
tredje år som ambassadør og at hun hadde møtte mange nordmenn fra nord til sør i 
landet. Hun holdt en oversiktlig og god orientering der hun kom inn på ambassadens 
daglige gjøremål fra a-å, og der visumsaker normalt utgjør en ikke ubetydelig del av 
virksomheten. Av 35 ansatte utgjør visumseksjonen 20 medarbeidere. Bistand til både
nordmenn og norske bedrifter er også et stort saksområde. 

Som ambassadør akkreditert til Thailand og Kambodsja er det forholdet mellom 
Norge og og disse to landene som er hoved-fokus gjennom bi- og multilaterale 
avtaler. Norges medlemskap i FNs sikkerhetsråd samt Thailand og Kambodsjas 
medlemskap i ASEAN og deres regionale rolle gjør at det er viktig at Norges 
holdning til og meninger blir formidlet på en slik måte at, selv når de inneholder 
kritiske merknader, blir de lyttet til der politiske beslutninger blir fattet.

Så var det deltakernes tur til «å fyre løs».  Her kom det spørsmål om vaksine, 
vaksinering, karantene, leve-attest, osv.



Inntrykket er at dette ble en god kommunikasjon der ambassadøren lovet å komme 
tilbake med svar der hun ikke kunne gi fullgodt svar.

Harald avsluttet den mer «formelle» delen av lunsjen med igjen å takke for at hun 
kom og for den meget gode orienteringen. På vegne av NiHH overrakte han 
ambassadøren en liten oppmerksomhet.

Der etter ble det buffet som Mads igjen sørget for falt i smak hos deltakerne. Så en 
stor takk til Mads! 

Her er noen bilder som begynner med ambassadør Kjersti Rødsmoen.



Hele forsamlingen. Pga. smittevernreglene var det ikke ønskelig å ha et gruppebilde som ville vært 
normalt ved en slik anledning.







En liten oppmerksomhet som takk for besøket og orienteringen og velkommen tilbake!
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