
Turen er arrangeret af FOF Favrskov
Billetter a 250 kr. kan købes på
https://www.fof.dk/da/favrskov

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

Knudhule Badehotel
Gastronomisk onsdag

Fællesskab i Hinnerup inviterer til

Onsdag den 1. december 2021
Fra Hinnerup station kl 17:00

Fællesskab i Hinnerup

AKTIVITET 14

Praktisk
Dato: Onsdag den 1. december 2021
Tid: Kl 17:00 - 21:00
Fra: Stationen i Hinnerup



Knudhule Badehotel Vi spiser i RetroworldGatronomisk onsdag
Denne onsdag har køkkenchef Dean Jespersen en 3-retters
dagsmenu klar med tilhørende 3-glas vin, tilsammen bliver det
til GASTRONOMISK ONSDAG, Menuen bestemmes på
dagen, og bliver introduceret ved bordet af de dygtige tjenere.

Restaurant Gastronomisk Institut er smukt beliggende i
hovedbygningen på Knudhule Badehotel, med udsigt til
Knudsø og det bagvedliggende Himmelbjerg og
Himmelbjergtårnet. Her serverer vi enkel, ukompliceret og
velsmagende, mad som indbyder til en hyggelig aften.
Køkkenet tager udgangspunkt i Køkkenchef Dean
Jespersen tanker om at maden skal smage af det den er
lavet af, samt være i sæson.

Det er ikke uden grund, at Knudhule Badehotel tidligere
fungerede som vandrerhjem . Søhøjlandets fantastiske natur
er en perle for vandrere, som ikke har sin lige mange andre
steder i Danmark, og området byder på masser af markerede
vandreruter.

På Kanten af Knudsø og med udsigt til Himmelbjerget, Ligger Knudhule

Badehotel. Hotellet er i sin tid projekteret og bygget af Sognepræsten I

Tulstrup, Ernst Wienberg, og indviet i 1936 under navnet Tulstrup

Ungdomsherberg. Ideen til byggeriet var hentet fra Tyskland, hvor

vandrekulturer vandt indpas på dette tidspunkt.


