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Områdeleders brev – desember 2016 

Kjære alle Zontavenner! 

Det nærmer seg jul. Zonta er kanskje ikke førsteprioritet 
midt opp i forberedelsene, men jeg vet at klubbene har vært 
aktive! Det er tydelig at flere klubber har vært aktive i løpet 
av høsten, de fleste har markert Zontas kampanje mot vold 
mot kvinner, om ikke annet med Orange armbånd. 

Trondheim Zontaklubb feiret sitt jubileum med hyggelig 
samvær. Det ble holdt flere innlegg, blant annet ble klubbens 
historie fortalt. Jeg ble vist rundt i byen av hyggelig vertskap 
og forstår at det ikke bare er Oslo som forandrer seg!  

I Trondheim ble det også arrangert et stort fellesmøte med 
støtte fra Fokus, under mottoet: MARKER FNs INTERNA-
SJONALE DAG FOR AVSKAFFELSE AV VOLD MOT KVINNER!  

1. desember var det stor markering i Sauda at det var ti år 
siden Sauda kommune ble landets første fairtradekommune. 
Zonta og Vennskapssamarbeidet San Juan del Sur var 
tekniske arrangører og Sauda og omegn 
Zontaklubb hadde et tre minutt innlegg 
om hva Zonta er og står for, og medlem-
mene syntes godt i salen i orange skjerf. 

Når dere leser dette er vel Egersund 
ferdig med årets grøtsalg. De samler også 
inn julegaver til rus/psykiatri i Egersund 
og strikker og hekler luer til Kreftomsorg 
Rogaland. 
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Sandnes og Omegn Zontaklubb har solgt 400 poser med 
selvbakte kransestenger. Alle posene var merket med en 
Zonta merkelapp som de har laget selv, der det blant annet 
står link til www.zontasaysno.com. Deres Zontamerkelapp 
på posene har gitt mange tilbakemeldinger og kanskje dette 
gir medlemmer til klubben? En god ide for mange? 

Ålesund har invitert til åpent møte hvor det ble solgt lodd og 
var auksjon. 

Jeg forstår også at et par klubber vil bruke januarmøtet sitt 
til Zonta says no! 

Takk for alt dere gjør for Zonta og for lokalsamfunnet. Det er 
nok å ta fatt i. I det siste nummer av Fokusbladet sier Dr. 
Julienne Lusenge fra Kongo at «Kvinner er en krigs første 
offer, men det er bare de som bærer den unike nøkkel til 
fred» Men de blir ikke hørt eller integrert i fredsprosesser! 
Trafficking innbringer 150 millioner dollar pr. år. I disse 
tallene skjuler det seg 1,4 millioner kvinner og piker og 9,5 
millioner men og gutter. Dette er så store tall at det er 
vanskelig å ta inn over seg. 

Husk også å melde til ZI om de ulike aktiviteter i forhold til 
Zonta Says no. Jeg ser på den internasjonale siden at mange 
klubber gjør det. Vi kan jo markere oss litt! 

Jeg har som mål å besøke alle klubbene, og besøker Bergen i 
januar. Jeg trenger navn på personer som kan være aktuelle 
for bergensklubben. Kjenner dere noen, gi meg beskjed 
snarest.  Gi meg gjerne et hint om når det passer at jeg 
kommer til dere. Og glem ikke Distriktsmøtet i Reykjavik 
15 -17 september 2017! 
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Et av våre Zontamedlemmer, fra Stavanger Zontaklubb, Nina 
Elisabeth Molven gikk bort i høst etter lang tids sykdom. Vi 
lyser fred over hennes minne. 

___________________________________________________________________ 

Husk å sende min informasjon rundt til medlemmene. 
Jeg håper både på Governors info og Astrids brev nr. 2 
om FN og Zonta.  Vi ses til ledersamling! 

Jeg ønsker dere alle en riktig god jul, 
takker for dette året og jeg ser frem til et 
aktivt Zontaår og mange gode 
treffpunkter i 2017.  

 

Mari Ramsten Vangdal 
Områdeleder Norge 2016 -2018 
mvangdal@frisurf.no 
Zontanorge.org 

mailto:mvangdal@frisurf.no

