INVITATION

ZONTA
WALK & TALK
LØRDAG DEN 15. SEPTEMBER 2018 KL. 10.45
KOM OG STØT OP OM EN GOD SAG!
ALLE ER VELKOMNE!

STØT KVINDER,
DER LEVER MED
SCLEROSE!
Sailing Sclerosis, Oceans of Hope,
støtter kvinder, der lever med sclerose med sejlture på Øresund. Grundlægger er Mikkel Anthonisen, som
er overlæge ved Herlev Hospital og
har arbejdet med sclerosepatienter
siden 2010. Hele overskuddet fra
dagen går til projektet.

PROGRAM:
10.45-11.00

Tag venner og
veninder,
mænd, koner,
kærester og
familien med ti
l en dejlig dag
i en god sags
tjeneste!

Ankomst og Velkomst

11.00-12.15	Guidet besøg på Storm P. Museet. Udstillingen Muser og
Matroner – humor og erotik hos Storm P. viser værker fra
kunstnerens meget store produktion af tegninger og malerier.
Grundlægger af Sailing Sclerosis Mikkel Anthonisen fortæller
om Oceans of Hope projektet.
12.15-13.15

Ud og gå – guidet gåtur ad planlagt rute.

13.15-14.30

Frokost i Restaurant Bjælkehuset.

PRISER:

Walk & Talk – besøg på Storm P. Museet og vand/frugt
Walk & Talk – gåtur inkl. vand/frugt
Børn 0-3 år
Børn 4-15 år (uden rundvisning)
Frokost inkl. en øl/vand og kaffe

200 kr.
125 kr.
gratis
50 kr.
175 kr.

BILLETTER KØBES PÅ ZONTABILLETTEN.DK
Der vil blive trukket lod om gevinster på billetten.

LOTTERI PÅ DAGEN

På dagen kan du deltage i et flot lotteri om en masse lækre præmier. Følg med
på Facebook, hvor vi vil give en forsmag på nogle af de ting, du kan vinde!

ARRANGØR: ZONTA KBH I, II, III OG FREDERIKSBERG

ZONTA STØTTER KVINDER

Zonta’s formål er at styrke og hjælpe kvinder. Det sker gennem støtte til en
række projekter med kvinder som omdrejningspunkt. Uddannelse, forebyggelse af vold og bekæmpelse af sygdomme er nøgleord for indsatsen. Zonta
er en international organisation repræsenteret i 66 lande over hele verden.
I Danmark er vi i alt 22 klubber. Vi bakker op om den internationale indsats
og tilføjer en national indsats målrettet styrkelse af kvinder i Danmark, som
har brug for det. Læs mere på zonta.dk

