
ZONTA KBH I, II, III OG 
FREDERIKSBERG INVITERER TIL:

FESTRECEPTION
ONSDAG DEN 14. NOVEMBER KL. 17.30-20.00

Det har været et spændende Zonta 
år. Medlemmer i de fire københav-
nerklubber har arbejdet med store 
velgørenhedsprojekter, og de har 
båret frugt. I Gentofte kommune i 
Skovshoved Havn syd med Lop de 
Lux, der indbragte 52.000 kr. og 
med Walk & Talk på Frederiksberg, 
der indbragte 12.097 kr.

De fire Zontaklubber har sammen valgt at støtte Oceans of Hope, der gennem-
fører sejlads for kvinder, der lever med sclerose.

Grundlægger af Sailing Sclerosis, Oceans of Hope projektet er overlæge og for-
sker i sclerose ved Herlev Hospital, Mikkel Anthonisen. Mikkel er samtidig skipper 
på Oceans of Hope, hans motto er: Ud af sygdommen, ind i livet.

PROGRAM:
17.30 Velkomst ved Hanne Tarp, formand for Zonta Kbh I
17.40 Lop de lux 09.-10. juni 2018 ved Biola Akinde, Zonta Kbh I
 Walk & Talk 15. september 2018 ved Xenia Nedergaard, Zonta Kbh II 
17.50 Kvinder styrker kvinder, Zonta nationalt og international ved Dorte  
 Olesen, Govenor Zonta District 13
18.00 Ud af sygdommen, ind i livet ved forsker, overlæge og skipper på 
 Oceans of Hope, Mikkel Anthonisen
18.10 Skuespiller Solbjørg Højfeldt læser afsnit af romanen Jan Wiese 
 ”Kvinden, der klædte sig nøgen for sin elskede”
18.25 Musikalsk underholdning
20.00 Receptionen slutter

Skibet Oceans of Hope ligger ved kaj og kan besøges. Hvis vandstanden tillader 
det, ligger det i inderhavnen. Ditte Bjergsted, der lever med sclerose, har skrevet 
bogen ”Der er et liv alligevel”. Mød Ditte ved receptionen og køb hendes bog!  
Der serveres et glas vin, øl eller vand samt snacks.

STED:
Sejlklubberne og KDY restaurant, Skovshoved Havn 9, 2920 Charlottenlund. 
Restauranten ligger helt ud til Øresund, lige bag Arne Jacobsens fredede tank-
station på Kystvejen. 

PARKERING:
På Kystvejen, parkeringspladser langs klub husene. Gå langs kajen mod Øre-
sund og restauranten.

PRIS FOR DELTAGELSE:
80 kr. Tilmelding ved indbetaling til bankkonto reg.nr.: 5501 kto.nr. 
6895709008 eller ved mobilepay til 81677. Husk at skrive jeres navn ved 
tilmeldingen.

PS: Det er muligt efterfølgende at spise i restauranten. Ønsker du det, skal du - 
inden dagen for receptionen - bestille bord på telefon 3964 3046. Dagens ret 
koster 135 kr., som afregnes på dagen direkte med restauranten.

TILMELD DIG NU!
Vi håber at se rigtig mange til en 
hyggelig aften. Tag gerne familie, 
venner og veninder med!

Overrækkelse af midler indsamlet gennem arrange-menterne Lop de Lux og Walk & Talk til Sailing Sclerosis, Oceans of Hope


