FORÅRSPROGRAM 2020

AF HENSYN TIL FAREN FOR CORONA - SPREDNING,
HAR VI BESLUTTET AT RYKKE ZEBRA MØDET DEN 7. APRIL TIL DEN 3. JUNI
HERMED NYT PROGRAM

Nye retningslinjer for Zebra-klubben.
På generalforsamlingen i Hornbæk Bådeklub (HBK) blev det besluttet, at Zebra-klubben skal være en del af HBK.
Det betyder, at man fra årsskiftet 2021 skal være medlem af HBK for at deltage i Zebra-arrangementer. Det er rimeligt
nok, da vi jo hidtil gratis har benyttet HBKs lokaler. Så beslut jer i årets løb for et medlemskab af Bådeklubben.
Det koster kr. 700,- for enkelt medlem og kr. 350,- for ægtefælle/partner til medlem. Her må man huske, at man som
medlem kan deltage i div. arrangementer i HBK, som f.eks. Standerhejsning, Påskefrokost, Julefrokost samt Fredags-Bar
samt de herlige Lørdagsfrokoster i vinterhalvåret, tilberedt af klubbens medlemmer på skift.
Det er også hyggeligt at besøge klubben på hverdage til en drink eller en kop kaffe.
Her mødes klubmedlemmer året rundt og deler de sidste nyheder. Følg med på www.hbklub.dk.
Pas godt på jer selv! Kærlig hilsen fra Arrangements-gruppen Rie, Nina, Lisbeth og Else

Tirsdag den 11. februar Lars Halby
Anekdoter fra de skrå brædder

Teaterformidler, skuespiller og rundviser, Lars Halby, fortæller levende om
de personligheder, han har mødt i teaterverdenen og om sit mangeartede
arbejdsliv med teater og film.
Hør dette morsomme foredrag med Lars Halby.

Tirsdag den 3. marts Jesper Vollmer
Glæden ved livet, maden og skæbnen

Jesper Vollmer fortæller om sit fantastiske arbejdsliv som køkkenchef i de
kongelige gemakker. Men også om hvad der sker, når ens livsgrundlag
pludselig ændres på 3 sek. Det var præcis det, der skete for Jesper på en
familieferie i Thailand.
Hør hele historien i dette bevægende foredrag med Jesper Vollmer.

Tirsdag den 5. maj Asger Aamund
Er vestens kultur i frit fald?
Asger Aamund kommer i sit foredrag ind på årsagerne til vores opgivende
holdning til frihed, tro og kultur. Hvad er konsekvenserne? Er der redning
forude?
Hør hele dette adviserende foredrag med Asger Aamund.

Onsdag den 3. juni Mette de Place
Shikoku-pilgrimsrejsen

NY DATO

Mette fortæller om sin 1300 km´s spændende og smukke pilgrimsvandring,
med besøg i 88 buddhistiske templer på øen Shikoku i Japan.
Vi hører også om agrikultur, tsunamier, geologi og seværdigheder herunder Hiroshima.
Hør Mettes spændende rejsebeskrivelse ledsaget af flotte fotos.

