IN V ITATION

ZONTA INTERNATIONAL
FYLDER 100 ÅR
I den anledning inviterer Zonta KBH I, II, III
samt Frederiksberg til foredrag med:

R ESERV ÉR
DAGEN!
Mandag den 11. februar 2019,
kl. 18:00,
i det store mødelokale i
Kildeskovshallen,
Adolphsvej 25, 2820 Gentofte.

ELLEN M A RGR E THE LØJ
– DA NM A R KS HØJST PL ACER EDE
DA NSK ER I FN-SYSTEME T NOGENSINDE.
Foredragsholderen er en diplomat med et ganske imponerede CV og
har den 11. februar 2019 lovet at berette om sit fantastiske liv
og mere end 40 års lange karriere i Udenrigsministeriet.
Ellen Margrethe Løj er cand. polit. og æresalumne fra Københavns
Universitet. I sit arbejdsmæssige virke har aftenens foredragsholder,
blandt andet med titel af Special Representative of the Secretary General, været leder af FN’s samlede fredsbevarende indsats i henholdsvis
Syd Sudan og Liberia, hvor det lykkedes FN-missionen at opretholde
freden efter en yderst bestialsk borgerkrig.
Inden da var hun Danmarks ambassadør i Israel og senere i Tjekkiet
samt FN-ambassadør i New York i en seksårig periode, ligesom hun
var chef for Udenrigsministeriets Sydgruppe og bestred en række andre poster i Udenrigsministerielt regi.
I 2014 påtænkte Ellen Margrethe Løj at gå på pension, da FN’s
generalsekretær, Ban Ki-moon, ringede med specialopgaven i Syd Sudan. Her lykkedes det Ellen Margrethe Løj at banke en fredsaftale på
plads og få landets præsident til at danne en samlingsregering.
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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.

Succesen i de urolige regioner af verden skyldes blandt andet, at Ellen
Margrethe Løj udstråler en særlig ro og ikke synes at tabe hverken
mod eller overblik trods udfordringernes uoverskuelige karakter.

PROGR A M:
KL. 18:00 - 18:10 Velkomst og præsentation af foredragsholder
Kl. 18:10 - 19:15 Foredrag ved Ellen Margrethe Løj
Kl. 19:20 - 21:00	Tapas, 8 slags, med et glas vin eller en vand pr.
person Yderligere drikkevarer kan købes for 50
kr. pr. glas vin eller 25 kr. for sodavand.
Kl. ca. 21:00
Afrunding

BILLE T TER K A N KØBES PÅ
ZONTA BILLE T TEN.DK
PR IS K R. 195,00 PR. PERSON
Arrangør:
ZONTA KBH. II

