
Turen er arrangeret af FOF Favrskov
Billetter 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/1000, hvor også billetter kan købes.

Fra Hinnerup deltager organisationerne:

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

HOG Hinnerup senioridræt https://hogsenior.klub-modul.dk

Kirken I Hinnerup - https://www.kirkenihinnerup.dk

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

Memphis Mansion
Highway 51 Diner

Fællesskab i Hinnerup inviterer til

Onsdag, den 6. oktober 2021
Fra Hinnerup station kl 10:00

Fællesskab i Hinnerup

AKTIVITET 2

Praktisk
Dato: Onsdag, den 6. oktober 2021
Tid: Kl 10:00 - 14:30
Fra: Stationen i Hinnerup
Billetter til turen koster 100 kr.



Memphis Mansion Highway 51 Diner

Memphis Mansion er en hyldest til Kongen af Rock’n’Roll og er
udvendigt set identisk med Graceland i Memphis.

Indvendigt er der den amerikanske Diner Highway 51, Elvis
Museum, souvenirshop og møde-/selskabslokaler. Kom og
oplev en atmosfære af sydstatscharme og stil på Memphis
Mansion.

Museet er baseret på en stor privatejet samling af Elvis-effekter,
som alle tilhører Elvis-entusiast og ejer af Memphis Mansion,
Henrik Knudsen.

Som det eneste sted udenfor USA har Randers sit helt eget
stationære Elvis museum.

EAT TO THE BEAT

Highway 51 Diner er en amerikansk diner med et menukort
inspireret af maden i sydstaterne.

Du oplever den ægte dinerstemning med et twist af Elvis, så snart
du træder ind af døren.

Vores menuer er navngivet med Elvis i tankerne. Vi har
selvfølgelig også Elvis’ yndlings sandwich på menukortet samt
hans yndlings sodavand.

Intet besøg i »sydstaterne«
uden at vi skal smage en
burger, hvor vi skal »Eat to the
Beat« - Vi tager en »Original
Memphis bacon/cheese
burger incl. pommes » med
vand/øl/vin og hygger os efter
museums-besøget.

DET ER BESTEMT IKKE KEDELIGT
…når Henrik Knudsen viser rundt i Elvis Museet.
Han fortæller om Elvis – manden og musikken – udvalgte
museumsgenstande, og så er der altid lidt sjove anekdoter
blandt de spændende historier. Henrik’s samling regnes for, at
være en af de 10 største i verden og er forsikret for 10
millioner kroner.


