EFTERÅRSPROGRAM 2022
Kære alle så er vi klar igen
- og vi glæder os til at gense Zebras venner.

Det bliver ikke kedeligt, for her er virkelig noget at se frem til
i efteråret i Zebra Afdelingen. Så skynd jer at sætte kryds i kalenderen.
Dog kan man først tilmelde sig, efter at invitationerne er mailet ud.
Som medlem af Bådeklubben

kan du deltage i div. fester og andre arrangementer i HBK, som f.eks.
Standerhejsning, Fredags-Bar og de herlige Lørdagsfrokoster i vinterhalvåret, tilberedt af klubbens medlemmer på skift.
Eller besøg klubben på hverdage til en drink eller en kop kaffe til rimelige priser. Følg med på www.hbklub.dk.

Hilsen fra Arrangements-gruppen Else, Nina, Lisbeth, Inge og Rie

Onsdag den 14. september kl. 18
John & Bertil: Sangquiz - Gæt en sang
Årets første Zebra arrangement bliver en fornøjelig aften med sang og musik.
Først skal vi spise lækre spanske tapas
- og så skal vi gætte hvilken sang, der bliver spillet.
Hvem gætter først, hvilken sang det handler om?

Tirsdag den 4. oktober kl. 18
Jens Gaardbo: Højt at flyve
Jens Gaardbo, er mest af alt manden, der gennem årtier har siddet som nyhedsvært på TV2 og TV2News - men aftenens foredrag vil vise, at der er andre sider
af den 65-årige mand.
Titlen refererer til, at livet er en stor kolbøtte. Vejen fra opvæksten i Frederikshavn til stor karriere på TV-skærmen. Og sidste sommer har Jens Gaardbo
bosat sig i Hornbæk.

Tirsdag den 22. november kl. 18
John Christensen: Tæt på Karen Blixen
John Christensen er ansat på Karen Blixen Museum i Rungsted som kurator.
John har gennem 30 år haft tilknytning til Kenya, dels som rejseleder men
var også med ved Karen Blixen Camps tilblivelse i Kenya og boede 6 år på
den afrikanske slette.
John vil fortælle om Karen Blixens liv, fra barndomsårene på Rungstedlund,
de 17 år i Kenya og gennembruddet som verdensberømt forfatter.

