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Husk i februar:  
 
8. februar- Banko spil 

banko spil start kl. 18.30 – 
husk vi servere dagens 
middag i restauranten fra 
kl. 17.00 til særpris på 100 
kr. pr. pers. 

 Banko spil med præ-

miegavekort fra REMA 
1000 i Stege 

 1 række (75,-) + 2 ræk-

ker(100,-) + hele pla-
den(150,-) 

 8 spil før pause og 7 

spil efter pausen 

 2 lotteri serier med 

gaver fra Fanefjord 
Skovpavillon 

 Kaffe / øl / vand samt 

oste og rullepølse 
madder kan købes i 
pausen. 

  

Overskuddet til tilfalde 
forskellige foreninger på 
Møn 

 

 

 
16. & 17. februar 
 
Valentinsaften 
 
 
 
 
 
 
 
 
Husk i marts:  
 
2. & 3. marts 
Gourmet aften 
 
8. marts  

Banko-spil  

banko spil start kl. 18.30 – 
husk vi servere dagens 
middag i restauranten fra 
kl. 17.00 til særpris på 100 
kr. pr. pers. 

 Banko spil med præ-

miegavekort fra REMA 
1000 i Stege 

 1 række (75,-) + 2 ræk-

ker(100,-) + hele pla-
den(150,-) 

 8 spil før pause og 7 

spil efter pausen 

 2 lotteri serier med 

gaver fra Fanefjord 
Skovpavillon 

 Kaffe / øl / vand samt 

oste og rullepølse 
madder kan købes i 
pausen. 

Overskuddet til tilfalde 
forskellige foreninger på 
Møn 

 

22. marts—kl. 19-21 

Spisning fra kl. 17.00 

Foredrags aften 

Mød og hør Jimmy 

Gørtz kendt fra TV pro-
grammet på TV2 ”De 
brændte børn” kommer 
og fortæller sin gribeen-
de beretning om en 
barmdom i vold og angst 
 
Se mere på 
 
http://
fanefjordskovpavil-
lon.dk/foredrags-
aften.html 
 
 
 

 

 

Nye tiltag i 2018 

Vi barsler altid med nye idéer til arrangementer i huset. Vi lytter til vores gæster og 
herved finder vi på forskellige arrangementer som kommer vores gæsters ønsker i 
møde. 
 
Det er klart at der er et stykke fra idé til virkelighed, idet mange forhold skal falde 
på plads for at det hele skal kunne lykkes. 
 
Vi vil i 2018 fastholde nogle af vores store succeser og på vores hjemmeside under 
arrangementer kan allerede nu ses de arrangementer som er programsat for 2018. 
Hele tiden vil nye komme til og mere information fyldt på. 
 
Noget helt nyt i 2018 vil være: 
 
FOREDRAGSAFTEN 
 
4 foredrags aftener i selvskab med en unikfortæller - disse foredragsaftener er kom-
met op at står på baggrund af ønsker fra vores dejlige gæster. 
 
Vi tænker at der skal være mulighed for at få en gang aftens mad til en fornuftig 
pris også ind til foredrag i salen. 
 
Vi starter første gang d. 22. marts - hvor Jimmy 
Gørtz kendt fra TV programmet på TV2 ”De brænd-
te børn” kommer og fortæller sin gribeende beret-
ning om en barmdom i vold og angst 
 
Du kan på linket herunder se vores arrangement 
kalender 
 
http://fanefjordskovpavillon.dk/foredrags-
aften.html 
 
 
GOURMET AFTEN 
 
 
Vi får også gourmet aften med en min. 5 retters menu og mulighed for at tilkøbe en 
særlig til aften sammensat vin menu. 
 
Vi afholder 4 gourmet aftener henover året, dette på baggrund af ønsker fra vores 
gæster. Mange af de gæster som fik vores vildt menu i november, synes at vi skulle 
lave nogle flere gourmet aftener, og det behøvede nødvendigvis ikke at være vildt 
på menuen. 
 
Så derfor har vi programsat 4 fredage/lørdage hen over 2018 hvor vi disker op med 
en rigtig lækker menu med sæsonens råvarer og lavet med masser af fantasi, faglig-
hed og kærlighed til det gastronomiske. 
 
Du kan på linket herunder se vores planlagte gourmet aftener 
http://fanefjordskovpavillon.dk/gourmet-aften.html 
 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 
8. februar  
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
Frikadeller med stuvede hvidkål og kartofler á 100 kr. 
 
Husk bordbestilling på 55 81 73 67 
 
- banko spil start kl. 18.30 – husk vi servere dagens middag i restauranten fra kl. 17.00 
til særpris på 100 kr. pr. pers. 

 Banko spil med præmiegavekort fra REMA 1000 i Steg 

 1 række (75,-) + 2 rækker(100,-) + hele pladen(150,-) 

 8 spil før pause og 7 spil efter pausen 

 2 lotteri serier med gaver fra Fanefjord Skovpavillon 

 Kaffe / øl / vand samt oste og rullepølse madder kan 
købes i pausen. 

 Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn. 

Valentinsaften 

16. og 17. februar 
Vi ved det godt, at datoen er forkert …….. men men 
 
Vi holder Valentins aften d. 16. og 17. februar med en 3 retters kærlighedsmenu á 255 
kr. 
Husk bord bestilling 55 81 73 67 
 
Menu: 
 
Varm røget laks på salat med mandler serveret med  
creme fraiche æg med krydderurter hertil 
rugbrød spagetti 
 
Tournedos med kraftig indkogt sky,  
serveret med forskellige friske grøntsager og 
kartoffel kroketter 
 
Jordbærfromage med kold jordbærsuppe  
serveret med jordbær kaviar og margens kys 

Tirsdag d. 9. januar kom nok en hjertestarter op på Møn, denne gang kom der en fuld funkti-
onsdygtig hjertestarter op på Fanefjord Skovpavillon. Det er et samarbejde mellem Fanefjord 
Skovpavillon, Røde Kors Stege Afdeling, Fanefjord Skov distrikt og Domicil i Stege som har 
fået den nye hjerte starter på plads. 
En hjerte starter er en kostbar affære, og derfor er vi alle gået sammen i opgaven om skaffe en 
hjertestarter til Fanefjord Skov siger restauratør Lars Kleist. Vi synes alle, at hvis uheldet er 
ude, ja så havde vi langt til nærmeste hjertestarter.  
Vi har hele året mange gæster i skoven, og ikke mindst kommer der mange gæster i Fanefjord 
Skovpavillon, så det var oplagt at vi skulle have en hjertestarter som var tilgængelig for alle. 
Derfor hænger den nu blinkende på vores stald bygning lige ved hoveddøren udendørs, såle-
des alle kan benytte den.  
Hjertestarteren har stor relevans når man ser på alle de aktiviteter som foregår i Fanefjord 
Skov, mange Camøno vandre lægger turen igennem skoven, Skovpavillonen besøges af flere 
hundred pensionister på skovtur om sommeren ligesom stedet også besøges stedet af rigtig 
mange turister og naturligvis gør den nye hjertestarter det meget lettere for de lokale at få fat 
i hjertestarteren, hvis uheldet skulle være ude. 
Jeg er så glad for den nye hjertestarter siger Lars Kleist som flere gange har oplevet hvor vig-
tig en hjertestarter kan være. Det giver for mig en ro indeni at vi har hjertestarteren lige ved 
hånden. Det at den i alle døgnets timer er tilgængelig for alle gør mig bare endnu mere roli-
ge, gud forbyde det at der skal blive brug for den, men nu er den der og kan redde menneske-
liv siger Lars Kleist 
Hjertestarteren stod højt på min ønskeliste, særligt fordi vi herude i skoven har langt til den 
nærmeste hjertestarter. Efter en del snak med Erik Hinrichsen fra Røde Kors afdeling i Stege 
lykkes det at finde en løsning, også var der ikke langt fra drøm til handling, og særligt ikke 
når gode kræfter hos både Domicil i Stege og Fanefjord Skov distrikts bestyrelse også gerne 
ville støtte om op projektet. 

Hjertestarter  
i  

Fanefjord  
Skovpavillion. 
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