
INVITATION 

ZONTA 
WALK & TALK
SØNDAG DEN 28. APRIL 2019 
KL. 10.00 – 14.30
Forårstur, hvor vi skal ud og se kirsebærtræerne blomstre på Assistens 
Kirkegaard, høre om og besøge Søren Kierkegaard, Peter von Scholten og 
Niels Bohr’s gravsteder, spise frokost hos Gonzo og have mulighed for at 
vinde flotte præmier i dagens lotteri. 

DAGENS PROGRAM
10.00-10.15 Ankomst
10.15-10.45 Kirsebærtræer i blomst - gå- og kiggetur
10.45-12.00  Guidet rundtur til Søren Kierkegaard,  
 Peter von Scholten og Niels Bohr’s gravsteder.
12.00-14.30  Frokost på Restaurant Gonzo 

PRISER
Walk & Talk Kirsebærtræer i blomst og guidet rundtur 
til de tre gravsteder inkl. vand/frugt 200 kr.
Børn 4-15 år   50 kr.
Frokost inkl. en øl/vand og kaffe 175 kr.

Bestil billetter på ZONTABILLETTEN.DK
Der trækkes 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 vil give en forsmag på nogle af de ting, 
du kan vinde! 

STØT KAMPEN MOD 
BØRNEÆGTESKABER 
I år er det 100 år siden Zonta blev stiftet. Det markeres både nationalt 
og internationalt. I jubilæumsåret har Zonta Danmark valgt bl.a. at 
støtte Zonta’s internationale projekt for udryddelse af børneægteska-
ber. Piger og kvinder overalt i verden bør have ret til at bestemme over 
deres eget liv og krop. Mere end 700 millioner af verdens nulevende 
kvinder blev gift som børn. Internationalt har verdens lande i forbindel-
se med FN’s verdensmål forpligtet sig til at udrydde børneægteskaber 
inden 2030. 
 

Arrangør: 
Zonta Kbh I, II og Frederiksberg

ALLE ER 
VELKOMNE!

Tag familien, venner og 
veninder med! 

Hjælp med at sprede 
invitationen til alle du 

kender!  

facebook.com/gonzocafedk

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

http://www.facebook.com/gonzocafedk/

