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LANDSMØDE 2022 - PRAKTISK INFO 

16.-18. september 2022 
 
På de følgende sider kan du finde praktisk information vedrørende landsmødet 2022. 
 
Har du spørgsmål, kan du skrive til landsmode2022@outlook.com eller ringe til en af vores 
kontaktpersoner. Nærmere information herom finder du på sidste side. 
 
 

PHARMAKON KONFERENCECENTER 
 

Landsmødet 2022 foregår på Pharmakon Konferencecenter, der er 
smukt og centralt beliggende i Hillerød. Det ligger i gåafstand fra 
Hillerød centrum og Hillerød Station, og der er fri parkering. 
 
Pharmakon Konferencecenter 
Milnersvej 42 
3400 Hillerød 
 
Pharmakon har grønne fællesområder og er indrettet med en lang 
række forskellige faciliteter. En walk-and-talk sti fører deltagerne 
rundt i området, forbi både motionsredskaber og en lille, central sø. 
 
Indendørs er der lounge og aktivitetsrum, og der er mange 
hyggelige kroge, hvor små og større grupper kan mødes. 
Områderne serviceres løbende med gratis kaffe, te, cappuccino, 
varm chokolade og isvand.  
 
Fredag og lørdag aften er der åbent i baren, hvor gæsterne for egen 
regning kan forsyne sig. Det er ikke tilladt at medbringe drikkevarer 
på Pharmakon. 
 
Læs mere på www.pharmakon-konferencecenter.dk 
 
 

 
  

mailto:landsmøde2020@outlook.com
http://www.pharmakon-konferencecenter.dk/
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OVERNATNING PÅ PHARMAKON 
 

Der er mulighed for at booke såvel enkelt- som dobbeltværelser 
(med 2 enkeltsenge) på Pharmakon. 
 
Alle værelser er med gratis wifi, kaffe/te-faciliteter, hårtørrer og 
fladskærms-tv. En stor lækker morgenbuffet er inkluderet i prisen. 
 
CHECK-IN  
Check-in på værelserne kan ske fredag fra kl. 13 og lørdag fra kl. 8. 
 

 

  

OVERNATNING PÅ HILLERØD CAMPING  

Hvis du foretrækker en billigere overnatning, kan vi anbefale 
komforthytterne på Hillerød Camping. Hytterne har eget bad og 
toilet samt køkken, og der er mulighed for at være op til 6 personer i 
en hytte. Hillerød Camping er beliggende 900 meter fra 
Pharmakon.  
 
Læs mere om priser og vilkår og bestil direkte her: 
www.hillerodcamping.dk 

 

 
 

 

ZONTA REGISTRERING 
 

Vi har åbent for registrering fredag kl. 16-17.30 og lørdag kl. 8.00-
9.45. Registrering foregår ved receptionen. 
 

 

 

ZONTA MIDDAGE FREDAG AFTEN 

Traditionen tro er der get-together middage fredag aften, og vores 
medlemmer glæder sig til at holde små hyggelige selskaber. 
 
Vi bliver 8-12 gæster i hvert hjem, og vi serverer middag med 
drikkevarer samt kaffe/te med lidt sødt.  
 
Vi sørger for transport fra/til Pharmakon. Mødetid fredag kl. 17.30 i 
receptionen. Vi forventer at slutte ved 22-tiden.  
 
Baren på Pharmakon holder åbent (egenbetaling). 
 
  

ALLERGIER/VEGETAR?  

Har du allergi eller intolerans over for visse fødevarer, eller er du 
vegetar?  
 
Du kan angive dette ved tilmeldingen, hvor du også kan oplyse, hvis 
du gerne vil spise vegetarisk fredag og lørdag aften. 
 
 
  

 

http://www.hillerodcamping.dk/
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BODER 
 
 

 
Alle Zontaklubber er velkomne til at opstille en bod. Opstilling af 
boder er gratis, men skal bestilles senest den 10. august 2022.  
 
Med en bod følger et bord og et mindre gulvareal. 
 
Spørgsmål og bestilling af bod skal ske på mail til 
landsmode2022@outlook.com. 

 

 

 

 

 

LANDSMØDE LØRDAG 

For de overnattende gæster er der stor morgenbuffet fra kl. 08.00 
 
For dem, der ikke har overnattet på Pharmakon, serveres der 
morgenkaffe med brød og diverse tilbehør på buffet kl. 8.30-09.45. 
 
Kl. 9.00 er der møde for first-timers og delegater.  
 
Kl. 10.00 starter selve landsmødet. Kom i god tid ☺ 
 
Der serveres frokostbuffet i Palmehaven. 
 
Om eftermiddagen er der eftermiddagskaffe/te med hjemmebagt 
kage og ’næring til læring-lækkerier’. 
 
Se programmet for en nærmere tidsplan.  
 
 

FESTMIDDAG LØRDAG AFTEN 
Vi starter med en velkomstdrink – forhåbentlig ude på terrassen :-) 
 
Festmiddagen består af en 3-retters menu med isvand og vin. 
 
Der vil være underholdning, men vi lægger stor vægt på, at der 
også skal være tid til at tale sammen ved bordene. 
 
Efter middagen serveres kaffe/te med sødt. 
 
Baren holder åbent (egenbetaling).  
 
 

SØNDAG MORGEN 

For de overnattende gæster på Pharmakon er der stor 
morgenbuffet. 
 
Check ud fra Pharmakon skal ske senest kl. 9.00.  
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FROKOSTPOSE   

Pharmakon tilbyder en frokostpose indeholdende 1 stk. sandwich, 1 
stk. frugt, 1 kildevand og 1 stk. kage.  
 
Frokostposen udleveres til alle, der deltager i udflugten søndag 
formiddag.  
 
For dem, der ikke deltager i udflugten, kan der bestilles en 
frokostpose til turen hjem. Bestilling skal ske samtidig med 
tilmeldingen. 

 

 

UDFLUGT SØNDAG 
 

Søndag formiddag er der udflugt til det smukke Frederiksborg Slot.  
 
I udflugten indgår en frokostpose med sandwich, frugt, kildevand og 
kage. 
 
Vi mødes kl. 9.45 ved springvandet i slotsgården.  
Der er mulighed for parkering ved Frederiksborg Slot P-plads, 
Frederiksborg Slot 7, 3400 Hillerød. Der er også parkerings-
muligheder andre steder nær slottet. 
 
På Frederiksborg Slot får vi en guidet rundvisning, og vi 
præsenteres for portrætter af nogle af Danmarkshistoriens stærke 
kvinder, bl.a. Leonora Christina og Grevinde Danner. 
 
Der vil også være mulighed for at besøge det rose- og staudebed, 
der blev indviet i november 2019 på initiativ af Zonta Hillerød. Bedet 
blev anlagt for at fejre Zontas 100-års jubilæum. Det består af 34 
gule Zonta-roser og 166 stauder og planter af forskellig art. Bedet 
ligger i gåafstand fra slottet. 
 
Hvis vejret tillader det, spiser vi efter rundvisningen vores frokost i 
den historiske barokhave. Alternativt spiser vi indendørs.  
 
Arrangementet slutter ca. kl. 13. 
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PRISER   

 
Alle dage, fuldt program 2.425 kr. 

  

FREDAG DEN 16. SEPTEMBER 2022  

 
Get-together middag  

 
350 kr. 

  

LØRDAG DEN 17. SEPTEMBER 2022  
 
Landsmøde  
Inkl. morgenkaffe m. brød, frokostbuffet m. 1 vand og 
kaffe/te samt pauseservering 975 kr. 

 
Festmiddag  
Inkl. velkomstdrink, 3-retters-middag med isvand og vin, 
underholdning samt efterfølgende kaffe/te med sødt 

 
950 kr. 

  

SØNDAG DEN 18. SEPTEMBER 2022  
 
Besøg på Frederiksborg Slot, inkl. frokostpose 150 kr. 

 
Frokostpose – uden deltagelse i udflugten 84 kr. 

  

OVERNATNING PÅ PHARMAKON  
 
Enkeltværelse 2 nætter (fredag-søndag) 
Inkl. stor morgenbuffet  1.772 kr. 

 
Enkeltværelse 1 nat (fredag-lørdag eller lørdag-søndag)  
Inkl. stor morgenbuffet  886 kr. 

 
Dobbeltværelse* 2 nætter (fredag-søndag) 
Inkl. stor morgenbuffet  2.240 kr. 

 
Dobbeltværelse* 1 nat (fredag-lørdag eller lørdag-
søndag)  
Inkl. stor morgenbuffet  1.120 kr. 

  
* Ved bestilling af et dobbeltværelse, kan I bo 2 personer 
på værelset, så prisen pr. person bliver 560 kr. pr. nat.  

 

  

OVERNATNING PÅ HILLERØD CAMPING  

 
Skal bestilles og betales direkte. Vi henviser til deres 
hjemmeside www.hillerodcamping.dk. 
 

 

  
  

http://www.hillerodcamping.dk/
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VILKÅR OG FRISTER  

 
TILMELDING 
Tilmelding skal ske senest den 10. juli 2022 via NemTilmeld.dk.  
 
Du kan tilmelde dig her: Tilmelding til Landsmøde 2022. 

EARLY BIRD  
Ved tilmelding og betaling efter den 31. maj 2022 tillægges den samlede pris 300 kr.  

Tilmelding er kun gyldig, når betaling er sket.  
 
AFBUD 
Hvis du melder afbud før den 10. juli 2022, vil du få refunderet hele din betaling med 
fradrag af et afbestillingsgebyr på 200 kr. 
 
Hvis du melder afbud mellem den 10. juli 2022 og den 10. august 2022, vil du få 
refunderet 50 % af din betaling. 

Hvis du melder afbud efter den 10. august 2022 (uanset grunden hertil), vil du ikke få din 
betaling refunderet. 
 
Afbud eller ændringer til din tilmelding skal ske pr. e-mail til landsmode2022@outlook.com. 

 
  

KONTAKTPERSONER 
 

Har du spørgsmål, kan du sende en e-mail til landsmode2022@outlook.com 
 
Du kan også ringe til en af vores kontaktpersoner: 
  
Pia Juul 
Bente Ægidius  
 
 

20 84 15 10 
31 33 12 82 
 

***** 

 

https://zontahilleroed.nemtilmeld.dk/1/
https://zontahilleroed.nemtilmeld.dk/1/

