
   Trondheim 20.10.2019 

 

 

Til Zonta klubbene i Østersund og Ålesund og omegn, 

v/ Kristina Jonsson og Ragnhild Herje Johannessen 

 

INVITASJON TIL Å BESØKE TRONDHEIM ZONTA KLUBB LØRDAG 30. 

NOVEMBER OG SØNDAG 1. DESEMBER 2019 FOR Å MARKERE «ZONTA 100 

YEARS» 

Kjære Kristina og Ragnhild. 

Vi viser til vår tidligere utsendte invitasjon i mai mnd. Her kommer den 

endelige invitasjonen. Av hensyn til den videre planleggingen må vi denne gang 

be om bindende påmelding senest 3.november til liv.hembre@gmail.com 

Programmet lørdag ettermiddag er markering av «Zonta 100 years» i 

Trondheim folkebibliotek. Dette er et åpent møte. Se vedlagte fil for dette 

program. 

 

For våre tilreisende gjester blir programmet slik: 

Lørdag 30.november: 

11.09 Ankomst fra Østersund. Vi tar imot på Trondheim S og følger til 

hotellet og biblioteket. Det samme gjelder gjestene fra Ålesund og 

omegn når de kommer. 

13.00 Åpent møte, se egen invitasjon nederst. 

15.00 Tid til egen disposisjon 

18.00 Avreise til Margot Tønseth, gjestene blir hentet på hotellet. 
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 18.30 Ankomst Margots hus. Sosialt samvær med mat og drikke. 

Underholdningen må vi selv sørge for. Ta gjerne ordet og fortell 

noe fra klubben din, reiser eller andre Zonta erfaringer. 

 

Søndag 1.desember: 

10.00  Avreise til Sverresborg folkemuseum. Vi tar buss dit som stopper  

utenfor museet. Der er aktiviteter både ute og inne og muligheter 

for å spise lunsj i en trivelig kafeteria. 

 Vi må dra fra Sverresborg i tide til å rekke toget til Østersund og 

hente bagasje. Transport til Ålesund vil vi også ta hensyn til når vi 

får vite avgangstider.  

 

16.50 Togavgang Østersund 

I dette programmet har vi tatt hensyn til togtidene til og fra Østersund. Vi  
håper det også kommer gjester fra Ålesund og omegn. De vil kunne reise 
med fly eller buss som vi håper kan tilpasses programmet. 
Det er muligheter for privat innkvartering for de av dere som ønsker det.  
Sentrale hotell vi kan anbefale er Augustin som ligger like ved Trondheim 
torg og offentlig transport. Bakeriet ligger litt nærmere Trondheim S, men 
litt lenger å gå til buss. Ta med gode sko og varme klær. Det kan være 
 både kaldt og glatt. eller i verste fall regn. 
Hva angår lørdag kveld så gjør vi alle innkjøp selv. Vi ber våre gjester betale 
kr. 150.- for mat og drikke. 
 
Da gjenstår det å ønske velkommen til Trondheim midt i julestria. Vi tenker  
det kan være godt med et avbrekk og håper på god respons på invitasjonen 
vår. Bare ta kontakt hvis dere lurer på noe, på mail liv.hembre@gmail.com  
eller mobil +47 99402873. 

Vennlig Zonta hilsen fra 

Trondheim Zonta  

v/ planleggingskomiteen Margareta, Elisabeth, Margot og Liv 
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