
Nyhedsbrev 

Arrangements i  

September 

3. september—kl. 13-15 

Fernisering foto fra Møn 

udstilling  i huset til     
udgangen af januar 2017 

8. september 

Bankospil    

 

 - 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. 

  
Til fordel for en forening 
på Møn-Team Ø løb 

 

 17 & 18. september 

Verdenslitteratur på 

Møn 

Forfatter David Gross-

man fra Israel 

http://
www.verdenslitteratur.dk
/ 

Vi glæder os til oktober 

13. oktber 

Bankospil    

 

 - 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. 

  
Til fordel for en forening  

21. oktober kl. 18.00 

Dark Sky menu 

Vi laver en 3 retters menu 
over stjernerne på natte 
himlen 

 
 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Ny medarbejder 
 
Ole Holm startede som flexjobber      

1. juli på prøve udsendt fra Vording-

borg kommune. 

Ole er en dygtig og stabil fyr, så 

derfor holder vi ham ud i fremtiden 

Ole står for alt udedørs arbejde i og 

omkring vores gamle hus. 

Med et hus som er mere end 100 år 

gammel er der masser at tage fat på 

 

Så stort velkommen på teamet i 

skoven til Ole 

September 2016     www.fanefjordskovpavillon.dk  tlf. 55 81 73 67

  

Verdenslitteratur på Møn 

17 & 18. september 

Mange mennesker vil indtage huset når vi får besøg af  Verdenslitteratur på Møn 

Med forfatter David Grossman fra Israel i spidsen Du kan se hele programmet på 

http://www.verdenslitteratur.dk/ 

Lørdag aften serveres der en mellemøstlig inspireret buffet med en masser spændende  

for ganen 

Søndag serveres der en sæson frokost tallerken 

Begge dage kan der købes kaffe, kage, sandwich og naturligvis drikkevare af alle slags 

 
 

Kogebog fra Fanefjord Skovpavillon 
Vores kogebog har været en stor succes  det første oplag er allerede væk og 
oplag nr. 2 er vel ankommet, så nu har du igen mulighed for at købe  
vores kogebog. 
 

Hjemme-kokken  mulighed for at se og prøve kræfter med de forskellige op-
skrifter vi benytter her i huset. 
Vi synes ikke det skal være hemmeligt at lave god mad, så derfor har vi lavet 
en bog med opskrifter og historier fra Fanefjord Skovpavillon.  
Bogen beskriver fremgangsmåde i flotte billeder og tekst af flere af vores  
gode specialiteter. 
 

Bogen kan købet i huset eller ved at bestille den på vores hjemmeside. 

TV2´s Badehotellet 
 
Vi får besøg af hele holdet bag badehotel-

let. De skal bruge vores idylliske hus til en 

optagelse. Tidligere annonceret ville hol-

det komme d. 5. og 6. september. Forfat-

terne bag Badehotellet synes vores sted er 

så fantastisk, så de har valgt at skrive deres 

historie om, således de kan få mere af Fa-

nefjord Skovpavillon ind i historien. Der-

for planlægges der nu en uges optagelse i 

huse i løbet af sidst september eller okto-

ber. 

 

Fernisering lørdag d.  
3. september kl. 13-15 
 
Vi har løbende forskellige udstillinger 
i huset og denne gang er det foto fra 
hele Møn som vil pryder vores vægge 
frem til udgangen af januar 2017 
 
Ved ferniseringen d. 3. september kan 
du møde de dygtige fotografer Kirsten 
Sanne Nielsen, Henning Søder, Lars 
Kleist, Peter Dahlén, Rob Oldekamp, 
Dorte Irene Sattrup Lund-Nielsen, 
Allan Kørboe Jensen og Steen Jensen.  
Vi byder på et lille glas og en sand-
wich også kan du se de flotte billeder i 
forskellige formater fra 30x40 og opef-
ter. Mange af billederne er på lærred 
så de ligner rigtige malerier. 
 
Som altid i Fanefjord Skovpavillon har 
du mulighed for at købe dit favorit 
billede med hjem.   

Peter Dahlén 
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