Trehøje-Pigerne inviterer til foredrag med
Anne Laxholm
Kære Golfspiller
Pigeklubben i Trehøjegolfklub vil gerne invitere dig til et
foredrag med Anne Laxholm.

Tirsdag den 21.05.19 kl. 19.00 i klubhuset i Trehøje.

Vi er så heldige at vundet foredraget, da vi for 4. gang i træk
samlede flest penge ind til Pink Cup, og foredraget var
hovedpræmien i 2018.
Denne oplevelse ser vi frem til at dele med alle kvindelige
golfspillere i Trehøje.
Anne Laxholm starter foredraget kl. 19.00 – der vil være en mindre kaffepause undervejs,
hvor Pigeklubben er vært med kaffe og kage. Vi forventer at slutte ca. kl. 21.00.
Tilmeld dig via Golfbox – sidste frist for tilmelding søndag den 19. maj 2019.
Tema for foredraget ” Giv mig et år”
I sit foredrag, som er baseret på hendes bog ”Giv mig et år” fortæller Anne om sit begivenhedsrige liv i en
verden af dans – en rejse, der bragte hende og hendes mand, Hans, fra Danmark til England, fra titlen som
nordsjællandsmester til verdensmestre og først hjem til Danmark 28 år senere. Hun beretter om nogle af de
udfordringer, de mødte undervejs, ikke kun i dansekarrieren, men også livets øvrige aspekter, deriblandt
partnerskab, ægteskab og rollen som iværksættere i firmaet CHRISANNE.
Foredraget giver et indblik i en elitesportskarriere på topplan, og sidenhen en rolle som medejer i et meget
succesrigt og hurtigt voksende firma inden for danseindustrien og dansestudiet Dance Academy Laxholm i
Hørsholm. Endelig vil Anne naturligvis også fortælle om sin rolle som en af dommerne i det populære
TV2 program ”Vild med Dans”, hvor hun har medvirket siden starten i 2005.

For en god ordens skyld gør vi opmærksom på, at
tirsdagsmatchen er aflyst denne dag. Du er selvfølgelig
velkommen til at spille privat, blot du er parat kl. 19.00.
Vi glæder os til arrangementet og håber på stor tilslutning.
Bemærk foredraget er for alle kvindelige medlemmer, du behøver ikke
være medlem af Pigeklubben for at deltage.

Med venlig hilsen
Trehøje-Pigerne
Bestyrelsen

