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SPÆNDENDE BODER 
PÅ LANDSMØDET 2018

LANDSMØDET 2018 
PÅ SMÅLANDSHAVET
Vi glæder til at afholde årets Landsmøde i 
Karrebæksmindes smukke omgivelser. Her; lidt 
om Konference- og kursuscenter 
Smålandshavet.

Smålandshavet er centreret omkring en god oplevelse, hvor 
kvalitet er i centrum. Det gælder både i den service vores 
medarbejdere leverer og i de faciliteter, du kan forvente at 
opleve som gæst.

Hyggelige og moderne værelser, adgang på pool og wellness, og 
skønne omgivelser.

Smålandshavet opførtes i 1970’erne. Kvindeligt Arbejderforbund 
i Danmark (KAD) købte Smålandshavet i starten af 1980’erne til 
uddannelse af forbundets tillidsfolk. 

Smålandshavet er siden hen udbygget flere gange og senest i 
2011, hvor en nyrenovering af hele centeret blev iværksat.

Læs mere på www.smålandshavet.dk.

Spændende boder fra lokale erhvervsdrivende
med smykker, keramik, foto, tøj og sko.

Næstveds Zontastand
med salg af armbånd,
charms, tasker mv.

Til årets Landmøde 
er alle Zontaklubber 
velkomne til at op-
stille bod. 

Derudover inviteres 
lokale erhvervs-
drivende, kunsthånd-
værkere o.lign. til at købe en bod til udstilling og salg af deres 
varer/værker. Spørgsmål og reservation af boder sker på mail til 
Gitte Sass på optiker@gittesass.dk.

PRIS OG PLADS
Reservation af boder er gratis for alle Zontaklubber. Lokale 
erhvervsdrivende, kunstnere o.lign. kan reservere en bod for 500 
kr. Indtægten fra bodreservationerne går ubeskåret til Maternity 
Foundation.

Med en bod følger:

• Èt bord.
• Et areal på ca. 4 m2. Ønsker du mere plads? Kontakt Gitte 

Sass for yderligere information. 

https://www.xn--smlandshavet-ucb.dk/
mailto:optiker%40gittesass.dk?subject=
https://www.maternity.dk/
https://www.maternity.dk/


BESØG PÅ 
RØNNEBÆKSHOLM

Søndag er der besøg til Rønnebæksholm med 
afgang fra Smålandshavet kl. 10.00

Lidt uden for Næstved ligger Rønnebæksholm; 
en majestætisk og atmosfærefyldt herregård i historiske og 
grønne omgivelser.

I dag er Rønnebæksholm 
en kunsthal, hvor der vises 
kunstudstillinger med primær 
vægt på samtidskunst. Men 
fortællingen om Rønnebæk-
sholm går tilbage til Middelal-
deren, og er forankret i lokale 
myter såvel som i den officielle Danmarkshistorie. 

Herregårdens væld af fortællinger pibler frem igennem byg-
ninger, have- og parkanlæg og 
arkivalier.

Fortællingerne rummer et 
særegent eksempel på bøndernes 
gryende rettigheder; 1700tallets 
propagandistiske historieskrivning; 
Christian II’s utopiske projekter; 
og så danner de rammen om 
N.F.S. Grundtvigs lykkeligste år, 
hvor han boede på Rønnebæk-
sholm sammen med sin hustru 
Marie. 

Igennem personer som Marie, og som Mathil-
de Fibiger, der også har været bosiddende på Rønnebæksholm, 

bærer Rønnebæksholm på 
væsentlige bidrag til kvinde-
sagshistorien igennem.

PÅ DAGEN
Zontian Dina Vester Feilberg 
er  til dagligt leder af Røn-
nebæksholm. Søndag d. 23. 
september tager hun os rundt 

på Rønnebæksholm med udgangspunkt i historien om den be-
mærkelsesværdige Marie, 
hendes liv med Grundtvig og den 
betydning hun har haft for 
kvindesagen.

Desuden udstiller Christian Vind, 
som er billedkunster og en fantas-
tisk historiefortæller. Denne skal 
vi naturligvis også forbi. Læs mere 
på www.roennebaeksholm.dk.

BESØG PÅ 
RØNNEBÆKSHOLM

www.roennebaeksholm.dk


TILMELDING TIL
LANDSMØDET 2018

Tilmelding til Landmødet foregår via www.zonta-
billetten.dk. Gå til tilmelding her.

Evt. billetgebyr på www.zontabilletten.dk er ikke 
inkluderet i understående priser.

PRIS FOR DELTAGELSE

Alle dage, fuldt program     2425 kr.

Fredag d. 21. september 
Get-together middag og underholdning      350 kr.

Lørsdag d. 22. september
Landsmøde 2018: Morgenbuffet. I løbet af dagen serveres frugt, 
kaffe, vand. Frokost m/øl eller vand. Festmiddag med vin ad libitum 
samt underholdning.

 First-timer møde
 Landsmøde ekskl. festmiddag      975 kr.
 Landsmøde inkl. festmiddag    1925 kr.
 Kun festmiddag (evt. navn på ledsager)    950 kr.

Søndag d. 23. september
Besøg på Kunst og Kulturcenter Rønnebæksholm, 
samt let anretning.              

150 kr.
Overnatning, pr. person
Enkeltværelse fredag/søndag med morgenbuffet   1330 kr.
Enkeltværelse lørdag/søndag med morgenbuffet     755 kr.
Dobbeltværelse fredag/søndag med morgenbuffet   1010 kr.
Dobbeltværelse lørdag/søndag med morgenbuffet     595 kr.

VIGTIG INFO IFM.
LANDSMØDET 2018
Se vigtige datoer i understående. Her finder du 
også kontaktpersoner, hvis du har spørgsmål 
vedr. arrangementet.

FRISTER OG VILKÅR FOR DELTAGELSE

Early bird      
Hvis du tilmelder dig efter den 15. juni 2018 tillægges 300 kr.

Sidste tilmeldingsfrist             d. 1. august 2018

Framelding
Hvis du framelder dig inden den 5. august 2018, refunderes det 
fulde beløb minus afbestillingsgebyr på 200 kr.

Hvis du framelder dig inden den 26. august 2018, refunderes 50 % 
af det fulde beløb minus afbestillingsgebyr på 200 kr.

Hvis du framelder dig senere end den 26. august 2018 (uanset 
grund), er der ingen refusion.

KONTAKTPERSONER

Henriette Houmann-Hammer          61 805 805
          hhh@advoa.dk

Berit Birkelund            20 618 932
                 bb@lyngkilde.dk
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