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Husk i april:  
 
1. og 2. april 2018 –  

Påskefrokost i skoven fra 
kl. 12.00 

Kæmpe ta selv påskebord 
med alle de kendte specia-
liteter som høre påsken til 

kr. 245,- pr. pers. 

Husk bord bestilling –  
55 81 73 67 

 
 
12 . april  

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 Daglig 
Brugsen i Fanefjord 

 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 

 

13. april -  kl. 17.00 

Nordisk forfatter træf 

Nordisk Litteraturtræf med 
den islandske forfatter 
Einar Már Gudmundsson, 
præsenteret i samarbejde 
mellem Fanefjord Skovpa-
villon og Verdenslitteratur 
på Møn.” 

Adgang med nordisk tapas 
menu -150 kr. 

Adgang uden spisning – 75 
kr. 

Husk i maj: 
 
6 .maj 2018 

Fernisering for kunstner 
Mariann Johansen-Ellis 

 
12 . april  

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 Daglig 
Brugsen i Fanefjord 

 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 

 
PINSE  I SKOVEN 
 

20. maj 2018 –  kl. 6.30  
11.30  

Pinsemorgen i Fane-
fjord Skovpavillon 

Som traditionen byder 
sig har vi kæmpe mor-
gen bord med morgen-
brød, pålæg og en masse 
andet på vores store 
brunch buffet 

Pris for morgen brunch 
buffet – 135 kr. pr. pers. 

Husk bord bestilling 55 
81 73 67 

 

20. og 21. maj 2018  

kl. 12.00 –  

Pinsefrokost i Fane-
fjord skovpavillon 

Kæmpe ta selv pinse-
bord med alle de kendte 
specialiteter som høre 
pinsen til 

kr. 245,- pr. pers. 

Husk bord bestilling – 
55 81 73 67 

 

 

 

Nyt kaffe samarbejde med lokal kafferisteri 

Vi serverer kaffe fra det lokale Ø risteriet på 
Møn som laver helt fantastisk gode kaffe 
bønner. 
 
Så glæd dig til en god kop kaffe i huset. 
 
Espresso, latté, stempel mv.  

Nordisk Litteraturtræf - 13. april kl. 17 

 

Einar Már Gudmundsson 

 

I samarbejde Verdenslitteratur på Møn 
Einar Màr Gudmundsson er en meget talentfuld romanforfatter, novelleforfatter og digter, 
og deril en særdeles fængende fortæller. Han har en  aktiv social holdning, hvilket sidst 
kom stormende frem under islands finanskrise med f. Hvidbogen om Islands økonomiske 
fald.  
Hans vrede var tydelig, og først en rum tid senere kom Island sig efter den krise. 
 
Einars bøger er oversat til mange sprog i verden og han går betegnende nok ofte under 
navnet Einar,, som man alfabetiserer efter på Islandsk, men også fordi Einars bøger er så 
velkendte og elskede. I Danmark hører man tit at den kaldes Einar Már, som også rummer 
stor fortrolighed. 
Priser- Ja, han har faktisk skrevet og fortalt hele livet og han har givet liv til grumme histo-
rier, baseret på barndommens fattigdom i Reykjavik og den nød , hans kæreste venner og 
familie led under. Det blev til Reykjavik-trilogien, men også  mange utrolige begivenheder 
og eventyr blev fortalt til især voksne- for man skulle forstå den vilde, islandske historie! 
Og har den store islandske fortæller fortalt sine læsere og lyttere voldsomme, vilde histori-
er , så har verden udenfor også været godt opmærksom på ham og siden den første bog i 
1982, på dansk” Ridderne af den runde trappe ” sendt priser hans vej , så det er blevet  
MANGE priser, sidst 2 kinesiske priser, for Hundedage. 
 
Einar har en fast oversætter, Erik Skyum-Nielsen, som har lært sig selv det smukkeste is-
landsk, og som følger forfatterskabet konstant. 
Der kommer en ny roman igen udgivet af Lindhardt 
& Ringhof. Den kommer lige i tide til 13. april og 
Nordisk Litteraturtræf i Fanefjord Skovpavillon. Det 
endnu ikke udsendte navn på bogen er:……….. 
Den kan købes på dagen. 
 
For Einar Màr Gudmundsson er sket det, som få 
oplever, nemlig at hans kendeste romaner er genud-
givet med nye omslag og samlet i en meget attraktiv 
reol, dekoreret og af pap. Den fås også på dagen . 
Einar Már er en kendt og meget værdsat gæst på 
Møn. Han var gæst ved Verdenslitteratur på Møn i 
2002. 
Det foregik i Ottekanten ved Rødkilde. Der var mu-
sik før litteraturen, for at publikun lige kunne finde 
sig til rette . Mange havde kørt langvejs fra og 
trængte til et lille break. Dengang var det kutyme at 
forfatter og projektleder valgte musikken, og Einar 
så gerne at Allan Olsen kom og sang lidt. De havde 
gået sammen på Ålborg Universitet. Det ville han 
genre, men projektet havde ikke penge til ham. 
Skidt- han var gratis, men hans gear og manager 
kostede ! Projektlederen fik faktisk overbevist Allan 
om at han SKULLE holde så lav profil så Einar fik den plads han skulle have. Og det gjorde 
Allan Olsen, og tak for det. Det var en fin dag og i 2018 er forfatterskabet  meget større og 
mere nuanceret. 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 

12. april 2018 
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
Stegt flæsk med persillesauce og nye 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 Daglig Brugsen 
i Fanefjord 

 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. 

PINSE  I SKOVEN: 
 

20. maj 2018 –  kl. 6.30  11.30  

Pinsemorgen i Fanefjord Skovpavillon 

Som traditionen byder sig har vi kæmpe morgen 
bord med morgenbrød, pålæg og en masse andet på 
vores store brunch buffet 

Pris for morgen brunch buffet – 135 kr. pr. pers. 

Husk bord bestilling  
55 81 73 67 
 
20. og 21. maj 2018  

kl. 12.00 –  

Pinsefrokost i Fanefjord skovpavillon 

Kæmpe ta selv pinsebord med alle de kendte       
specialiteter som høre pinsen til 

kr. 245,- pr. pers. 

Husk bord bestilling – 55 81 73 67 
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