
Turen er arrangeret af HOG Senior Idræt
Kontakt: Kirsten Høeg - 26 28 50 44 -

kih@khoeg.dk

Billetter a 100 kr. fås ved HOG senioridræt hogsenior.klub-modul.dk

Fællesskab i Hinnerup er en aktivitet støttet af Kulturministeriets
1000 NYE FÆLLESSKABER MOD ENSOMHED
I Hinnerup er 4 organisationer gået sammen om at lave aktiviteter
rettet mod borgere, der har mærket konsekvenserne af
coronaepidemien i form af ensomhed. I perioden fra september 2021
til december 2021 afvikles 16 arrangementer som dette. Se mere på
www.fof.dk/favrskov/ hvor også billetter kan købes.

Fra Hinnerup deltager organisationerne:

FOF Favrskov - www.fof.dk/da/favrskov

HOG Hinnerup senioridræt hogsenior.klub-modul.dk

Kirken I Hinnerup - www.kirkenihinnerup.dk

Ældre Sagen Hinnerup www.aeldresagen.dk/lokalafdelinger/hinnerup

VILD MED STOMP
Skafferiet

Fællesskab i Hinnerup inviterer til

Onsdag den 24. november 2021 kl 11:00
Uhresalen, Hinnerup Bibliotek

Fællesskab i Hinnerup

AKTIVITET 12

Praktisk
Dato: Onsdag, den 24. november 2021
Tid: Kl 11:00 - 14:30
Uhresalen Hinnerup bibliotek / Skafferiet



Stomp workshop Vi spiser i Retroworld

Skal vi finde den fælles puls??

Får blodet til at rulle i groovy rytmer gennem årene på
deltagerne, og bruges derfor af mange virksomheder som
opkvikkende og forløsende indslag til møder, konferencer og
andre arrangementer.

Beatfactory.dk medbringer et komplet STOMP-instrumentarie,
så alle arrangementets deltagere får et instrument at håndtere.
Det hele munder ud i et pulserende, vuggende og groovy
stomp-band.

En afstressende og morsom oplevelse, der giver fornyet energi
samt grin på læberne.

Skafferiet skriver
MAD MED KÆRLIGHED
Vi laver mad med stor kærlighed til kokkefaget og den gode
smagsoplevelse. Med omtanke for dig og din hverdag, familien,
gæster og fester bruger vi årstidens lokale- og økologiske
råvarer, når vi tager os god tid til at lave lækker og
velsmagende mad. Vi laver mad alle dage.

Efter STOMP vil vi få en dejlig
frokost hvor Jon fra Skafferiet har
sammensat en kold buffet med
masser af grønt og også lidt kød.
Der er et glas øl/vand/vin med i
frokosten

Skafferiet

OM BEATFACTORY

I 1998 stiftede Jesper
Mikkelsen Beatfactory ud fra
ønsket om at levere
værdiskabende musikalske
workshops.


