
Nyhedsbrev 
 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

 
Husk i juni:  
 
4. juni fra kl. 6.30 – 
12.00 

Pinse morgen i skoven 

Stor ta selv morgen 
buffet á kr. 135 pr. pers..  
 
4. juni fra kl. 12.30 

Pinsefrokost i skoven 

Stor pinse ta selv pinse 
buffet á kr. 

Menu á kr. 235,- pr. pers. 
 
5. juni 

Grundlovs møde i  

skoven 

Politiske taler ved højen 
Se vores hjemmeside 
 
8. juni 
 
- banko spil start kl. 
18.30 – husk vi servere 
dagens middag i restau-
ranten 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 rulle-
pølse madder kan 
købes i pausen. 

 Overskuddet til til-
falde forskellige for-
eninger på Møn. 

  
23. juni –  

Sankt Hans Aften 

Kæmpe grill buffet 
udenfor, Bål og tale ved 
skydebanesøen kl. 21.00 

 25. juni –  

Friluftgudstjeneste 

Ved sognepræst v/ Fane-
fjord Kirke Aske Emil 
Olsen 

Husk i juli: 

Vi holde sommerferie 
pause for banko spil i 
juli men er tilbage d. 10. 
august med spisning fra 
kl. 17.00 og bankospil kl. 
18.30 
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Pinsemorgen d. 4. juni 

Det er for mange blevet en fast tradition at starte pinsemorgen i Fanefjord  
skovpavillon. 
Vi har igen i år en kæmpe morgenmad buffet á 135 kr. pr. pers. fra kl. 6.30 og frem til kl. 
12.00 
Husk at bestil bord til denne smukke morgen i skoven. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Pinsedag også d. 4. juni fra kl. 12.30 har vi en stor ta selv pinsefrokost buffet á 235 kr. pr. 
pers. med alt hvad der skal være til en rigtig  pinsefrokost. 
 

 

Grundlovsmøde i Fanefjord Skovpavillon  

d. 5. juni 

 
Grundlovsdag d. 5. juni - her har vi fået forskellige talere til at kig-
ge forbi for at holde grundlovs tale. I år vil vi krydre det hele med 
lidt fælles sang på højen 
 
Program: 
 
Politiske taler ved højen 

Kl. 10.00 Mikael Smed 

kl. 10.30  Brian Bressendorff 

Kl. 11.00 Borgmester Michael Seiding Larsen 

kl. 11.30 Thomas Christfort 

Vi servere en frokost buffet d. 5. juni i restauranten, og naturligvis 
serveres det både vådt og tørt udenfor denne dag. 

Sankt Hans Aften d. 23. juni 
 
Sankt Hans aften d. 23. juni -  Her servere vi en forret med et ta-
pas fad med forskellige specialiteter og herefter er der en stor 
grill buffet - pris pr. pers. 185 kr. 
Kl. 21.00 er der bål ved skovsøen (skydemosen) og båltale ved Eva 
Vestergaard. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Frilufts gudstjeneste ved højen  
 
Vi slutter alle de forskellige arrangementer i juni med frilufts-
gudstjeneste på højen d. 25. juni og efterfølgende kaffe og kage i 
restauranten. Her vil den dygtige ”nye” præst fra Fanefjord Kirke 
stå for gudstjenesten- alle er velkommen 


