
 
 
 
 
 
Fredag d. 25.01.2019 kl. 20.00  arrangerer vi igen en aften med et 
spændende rejseforedrag og efterfølgende hygge. 

Så er vi igen på banen med et spændende foredrag og denne gang har vi allieret os 
med Annette Birkmann, der er bl.a. er advokat, forfatter, foredragsholder m.m.  

”Alene på motorcykel gennem Latinamerika” med undertitlen, ” Top 10 listen til hvordan 
du ikke skal gøre”, er en spændende beretning om en fantastik tur på 53.000 km. 

Som 31-årig sagde Annette farvel til en karriere som advokat, 
solgte sine ejendele og fik ulønnet arbejde på et 
motorcykelværksted i Buenos Aires, hvor hun købte sin 
allerførste motorcykel. Efter otte måneder på værkstedet tog 
hun afsted på en motorcykelrejse, der sluttede 15 måneder 
og 53.000 km senere i New York. 

Med en god portion humor og selvironi giver Annette sit bud 
på, hvordan man ikke skal kaste sig ud i nye projekter og 
større rejseaktiviteter og deler samtidig en række simple, men 
effektive værktøjer til at bruge tilværelsens ubekvemme (og til 
tider højest uventede) oplevelser til at finde ens indre styrke og 
rette vej frem. 
Dette foredrag bliver naturligvis krydret med et stort 
lysbilledshow, der på flotteste vis giver et indblik i Annettes 
mangeartede oplevelser på hendes ydre og indre rejse!  

Se i øvrigt mere om Annette her: www.annettebirkmann.com 
 

I lighed med tidligere, vil der blive serveret kaffe og kage i rå mængder, så det er bare om at 

holde sig til. Prisen for hele herligheden er kun 120,- kr. - og husk: Kun kontanter!  
 

Øl, vand m.v. kan herudover købes til absolut rimelige priser. 
 

Efter foredraget vil det være muligt at købe Annettes bog, der er udgangspunkt for dette foredrag.  

Bemærk dato og tidspunkt er i år:      Fredag d. 25.01.2019 kl. 20.00.  
 

Tilmelding senest fredag d. 18.01.2019 og gerne før. Vi har plads til max 80 personer, så den 
der kommer først til mølle…………. 
 

Tilmelding til :   Henning Andersen     
  Tlf. 22 40 81 09    

     

På gensyn hos  
Blåbjerg MC Touring 

Vesterbækvej 60, Sig 6800 Varde 
 

Hjemmeside: http://blåbjerg-mc.dk/ 

Få den så i gang mand. 
Nu er der igen foredrag 
hos Blåbjerg MC Touring 

http://www.annettebirkmann.com/
http://blåbjerg-mc.dk/

