
Vi inviterer til

St. Hans feiring/Felleslunsj

       fredag 25. juni kl. 14:00.

Pga den pågående pandemien vil neste lunsjtreff bli i privat regi i Pranburi.

Det serveres den vanlige laksemenyen pluss grillmat eller kombinasjon av disse.
Deltakerne må informere om hva de ønsker ved påmeldingen. 

Maten serveres kl. 15:00, men dersom noen er interessert i å komme tidligere 
er det full anledning til det.

Det er og anledning til å kjøle seg ned i basseng, så badetøy må evt. medbringes.

Meny: 

Laks: 400 Bath

Røkelaks og gravlaks til sammen, servert med toast, sennepsaus, 
potetsalat og eggerøre.

Grilling: 400 Bath

kylling, pølser, gris- og storfekjøtt 

Kombinasjon av laks og grilling 500 Bath.



Den enkelte tar med seg drikke

NB!!!! Bindende påmelding innen onsdag 18. juni kl. 12:00 til

Mads Flornes flornesmads@gmail.com 

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

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 foreningen, men er kostpris. Ved ikke frammøte vil kostnaden på lunsjen 
bli krevd i ettertid.

mailto:flornesmads@gmail.com


NB! Nasjonale og lokale smittvernsrestriksjoner må overholdes og maske 
brukes. 

Det vil være mulig å fornye medlemskap og bli medlem.

Kjørebeskrivelse: Kjør til Pranburi

Ta til venstre i krysset med Tesco Lotus. (andre trafikklys)

Følg denne veien i ca 4 km til du kommer til et T-kryss.

Ta til venstre i dette krysset.

Etter snaut to km er det en rundkjøring. Ta andre utkjørselen fra denne mot Kao 
Kalok.

Etter ca 4 km er det noen hus under oppføring og noen med flate tak på høyre 
side. På venstre side er det et hagesenter.

Det går en betongvei inn til venstre gjennom hagesenteret.

Ta inn denne betongveien og kjør helt til endes (de siste 200m er grusvei).

Opp til høyre er det et hus med buet dobbelt tak. Det er forsamlingslokalet for 
dette treffet.

Vel møtt!

Vennlig hilsen 

Styret


