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Fra lederen av Distriktets servicekomite og 
Foundation Ambassador for Norge! 
Så dette nytt ut. Ja plutselig har jeg fått en større oppgave enn jeg 
hadde trodd. Den danske leder for distriktets servicekomite måtte 
trekke seg så nå har jeg ansvar for alle fire Foundation Ambassadors 
i hele distriktet.  De skal nok gå bra. Jeg håper å møte dem i 
Danmark og få gode ideer. Hvordan skal vi klare å få flere personlige 
donatorer for eksempel.  

Det er jo en del som lager innsamling på Facebook, som jeg har nevnt 
før, eller dette med å ønske seg penger til Zonta istedenfor ting til 
fødselsdagen vår. Vi har jo så mye! 

Har dere vært innom Facebook og Instagram for å lese alle kloke ord 
for kjente damer og også fra stipendvinnere? Jeg er imponert over 
hvordan de gir uttrykk for at stipendiet har gitt dem mulighet for å 
studere og at de har truffet mange fra Zontanettverket! 

Ellers vil jeg gratulere dere med at alle klubbene i Norge har donert 
til Foundation i løpet av det første år i dette Biennium.  Jeg håper 
dette fortsetter. Minst 1/3 av det dere får inn på utlodning, 
innsamling, salg etc. skal gis til Foundation Da har dere 2 /3 igjen til 
lokale prosjekter og annet. Det er jo ikke dårlig. 

 

Som dere sikkert vet, vil Zonta bli 100 år i oktober. Da utfordrer jeg 
alle til å gi en liten gave til jubilanten. Jeg vet at hun bare ønsker seg 
penger til prosjektene og selvfølgelig flere medlemmer!  
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La oss ta denne oppfordringen for å sikre at prosjekter og stipend 
kan videreføres. Det betyr så meget for dem som får hjelp og 
studiepenger, som Bella Kim 
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Vi ses i København! 

 

 . 

	
Hilsen Foundation Ambassador Mari 
mvangdal@online.no 
tlf. 982 07 545 


