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INVITATION TIL LANDSMØDE 2022 
16.-18. september 2022 

 
 
 
Zonta Hillerød inviterer til landsmøde 2022 – og vi glæder os! 
 
Vi holder landsmødet på Pharmakon Konferencecenter, der ligger i grønne 
omgivelser centralt i Hillerød.   
 
Pharmakon Konferencecenter byder på rigtig gode mødefaciliteter, hyggelige 
loungeområder, grønne omgivelser, gode overnatningsmuligheder og lækker 
mad. Vi er sikre på, at vi i disse dejlige rammer får en fremragende weekend 
sammen.  
 
Fredag holder vi get-together middage, hvor vi mødes i mindre grupper til 
hyggelige selskaber hjemme hos nogle af medlemmerne fra Zonta Hillerød. 
 
Lørdag er der landsmøde og festmiddag med underholdning, og søndag er der 
mulighed for at deltage i en udflugt til Frederiksborg Slot.  
 
Læs mere om arrangementer, priser mv. i ”Landsmøde 2022 – Praktisk info”. 
 
Se det foreløbige program på næste side.  
 
TILMELDING: Tilmelding skal ske senest den 10. juli 2022 via NemTilmeld.dk.  
 
Der er også et link til tilmeldingssiden på www.zonta.dk. 
 
EARLY-BIRD: Ved tilmelding og betaling efter den 31. maj 2022 tillægges den 
samlede pris 300 kr. 
 
Vi håber, I kan komme, og vi glæder os til at byde jer velkommen i Hillerød! 
 
De bedste hilsner 
Zonta Hillerød 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://zontahilleroed.nemtilmeld.dk/1/
http://www.zonta.dk/
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LANDSMØDE 2022 – PROGRAM 
16.-18. september 2022 

 

FREDAG DEN 16. SEPTEMBER 2022 
13.00  Ankomst og check-in på Pharmakon fra kl. 13 

16.00 - 17.30 Zonta registrering (ved receptionen) 

17.30  Vi mødes i receptionen, hvor der er fælles afgang fra Pharmakon til 

get-together middage hos medlemmer af Zonta Hillerød 

22.00  Retur til Pharmakon. Baren er åben (egenbetaling) 

  

LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 2022 
08.00  Check-in på Pharmakon fra kl. 8 

08.00 - 09.45 Zonta registrering (ved receptionen) 

08.00 - 09.45 Stor morgenbuffet for de overnattende gæster  

08.30 - 09.45 Morgenkaffe med brød og diverse tilbehør på buffet for de nyankomne  

09.00 - 10.00 Møde for first-timers og delegater 

10.00 Landsmødet starter 

12.00 - 13.00 Frokostbuffet i Palmehaven, inkl. 1 vand pr. person samt kaffe/te 

 Boderne er åbne 

13.00 Landsmødet fortsætter 

14.30 - 15.00 Eftermiddagskaffe/te med kage, frugt mv.  

15.00 Landsmødet fortsætter 

16.30 Landsmødet slutter 

16.30 - 17.30 Boderne er åbne 

18.30 Velkomstdrink 

  Festmiddag med underholdning 

 Der serveres en 3-retters menu, inkl. isvand og vin (kan ombyttes til øl 

eller sodavand) 

 Efter middagen serveres der kaffe/te med sødt i pauselokalet 

 Baren på Pharmakon er åben (egenbetaling) 

  

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 2022 
07.30 - 09.00 Stor morgenbuffet for de overnattende gæster  

09.00 Senest check-out – og evt. afhentning af frokostpose 

09.45 Vi mødes ved springvandet i slotsgården på Frederiksborg Slot. 

 Rundvisning på Frederiksborg Slot 

 Mulighed for at besøge Zonta-bedet. 

 Vi afslutter turen med at spise frokost sammen 

13.00 Tak for denne gang. 

 


