
Les mer på våre nettsider: 

http://aalesund.zontanorge.org

Ålesund og 

omegn 

zontaklubb

Klubben er registrert i 

Frivillighetsregisteret reg.nr

996 130 169, og Grasrotandel 

i Norsk Tipping, hvor 5 % av 

spillerinnsatsen går tilbake 

til klubben.

Styret 2020-2021 
Leder Grethe Sunde, 90018525

Nestleder Lillian Refsnes, 

92611601

Sekretær Laila Nyland, 99627836

Kasserer Ragnhild Herje 

Johannessen, 413 24 227

Styremedlem Wenche Gjøsund, 

92297607

Vil du bli medlem, så ta  
kontakt med en av oss i 
styret eller via kontakt-
skjemaet på våre nettsider

VELKOMMEN

Leder 
Grethe Sunde

https://w2.brreg.no/enhet/sok/detalj.jsp?orgnr=996130169


Kirkens Bymisjon, Hjelpegruppe for 

Ålesund og omegn, Frelsesarmeen, 

varmestua, Overgrepsmottaket, Senter 

for Incest, Krisesenteret, Medisin II, 

Kreftavdelingen, Nevrohjemmet, Mama

Clara, Peru, lokale prosjekt i Sri Lanka, 

Kenya og Etiopia, Kreftrammet ung 

kvinne, Fadderbarn og SOS barnebyer

Bli med i vårt nettverk av kvinner! 

Her får du venner lokalt, nasjonalt 

og internasjonalt, og du får påfyll og 

innsikt i samfunns- og næringsliv. 

Vi møtes 1. tirsdag kl 1830 hver 

måned fra september-juni

Innholdet i klubbens månedlige 

møter varierer fra bedriftsbesøk, 

foredrag, orientering om Zonta sitt 

arbeid, så vel internasjonalt som 

nasjonalt. 

Her deltar du  i et stimulerende 

samarbeid om prosjekter, som 

forbedrer situasjonen til kvinner 

og barn, som ikke er så privi-

legerte som oss.

Vi sier nei til vold og 

seksuelle overgrep overfor 

kvinner og barn

Vi er en frivillig organisasjon som 

hjelper kvinner og barn under 

mottoet «Menneskerettigheter er 

kvinners rettigheter». Vi bidrar til å 

fremme likeverd og til et samfunn 

uten vold og seksuelle overgrep. 

Ålesund og omegn 
zontaklubb ønsker nye 
medlemmer velkommen

Lokalt har vi gitt 
støtte til

Internasjonalt støtter vi 
Bistandsprosjekt via Zonta
International Foundation, 
UNICEF og FN

• Zonta Says No, globalt prosjekt for 

å hindre vold og seksuelle overgrep 

mot kvinner og jenter i 46 land

• Internasjonale prosjekt i Peru, Papa 

New Guinea og Madagascar for å 

fremme likestilling, forebygge vold 

og gi utdanning til unge jenter.

• Nei til tidlig barneekteskap program 

som støttes i 12 land i Asia og 

Afrika

Hjelp til utdanning


