
Vi ♥ Vintage Days

på Memphis Mansion!

Og gør du også det,
 kan du i  

dén grad glæde dig til vores  

kommende arrangementer! 

Så sæt kryds i kalenderen
  

allerede nu, og følg 
vores  

hjemmeside og Facebook f
or  

mere information.

Alle dage kl. 17-21 med spisning kl. 18-19

Menu inkl. kaffe/te kr. 129,-

Billet kan købes på: memphismansion.dk

25/10	FOREDRAG OM MG’ER 
Erling Sørensen Poulsen og Bjarne Bachmann kommer 
og fortæller om deres miniferier og glæden ved at køre i 
deres MG’er rundt omkring i Danmark og Tyskland. 

22/11	 DRAGRACING 
HL Dragracing-teamet kommer og fortæller om hvor-
dan de selv har bygget deres racere; René fortæller om 
udfordringerne og oplevelserne han har sammen med 
sin 10 årige søn, når de i hver deres racer turnerer rundt 
i hele Norden. 

17/01	 VETERANBILFORSIKRING 
Aros Forsikring fortæller om veteranbilforsikringer: 
Hvad dækker de? Skal bilerne være originale? Må man 
køre i Brugsen og på ferie i Tyskland - og meget mere.

21/02	STEPHEN GALEA 
Stephen blev født og voksede op på Malta. Som 18-årig 
flyttede han til Danmark og blev uddannet pilot i Fly-
vevåbnet, hvor han bl.a. fløj kampfly, helikoptere, samt 
forsvarets VIP Challenger, hvor han fløj med bl.a. konge-
huset og diverse statsministre. Stephen har også været 
instruktør ved Flyvevåbnets Flyveskole hvor han var en 
del af opvisningsholdet ”Baby Blue.” Han vil fortælle lidt 
om hans diverse udstationeringer og opgaver i forsvaret, 
samt dagligdagen og nogle af de oplevelser, man får som 
pilot i Flyvevåbnet. Han forlod forsvaret i 2021 og flyver 
nu fragtfly af typen Boeing 767 hos Maersk Air Cargo.

21/03	NORDKAP OG TO FORDs 
Steffen Schmidt og Jørn Rathcke kommer og fortæller 
om deres tur til Nordkap i en Ford Cortina fra 1963 og 
en Ford Taunus fra 1966 (turen tog 19 dage)
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