Nyhedsbrev
september 2017

kl. 11-15
Fernisering for Kunstner Ina Christensen
Judith Hermann er årets
forfatter ved Verdenslitteratur på Møn 2017,
som finder sted i Fanefjord Skovpavillon den
23. og 24. september.
http://
www.inachristensen.dk
Ina har lavet b.la. forsiden til Judith Hermanns
bøger, som kommer i
forbindelsen med VLM –
se

tlf. 55817367

Fernisering for Ina Christensen

Husk i september:
10. september –

www.fanefjordskovpavillon.dk

Verdenskunst i
Fanefjord Skovpavillon
Den 10. september kl. 11-14 er der fernisering for
kunstner Ina Christensen i Fanefjord Skovpavillon.
Det er lidt at en verdensbegivenhed at Ina Christensen udstiller i den gamle skovpavillon. Ina Christensen er ikke en hvilken som helst kunstner, hun laver
nemlig forsider til den verdenskendte tyske forfatter
Judith Hermann populære bøger. Judith Hermann
gæster Fanefjord Skovpavillon i dagene 23-24. september som hoved navnet i forbindelse med den
årlige afholdelse af Verdens litteraturen på Møn. Ina
Christensen store og smukke billeder kan ses i Fanefjord Skovpavillon fra d. 10. september og hele september måned ud. Ina Christensen har udstille i
hele landet og vundet mange priser for sine flotte
kunstværker. Du kan møde Ina Christensen ved
ferniseringen, hvor Fanefjord Skovpavillon er værter
ved et lille glas og en sandwich.
Ina Christensen vil også gæste Fanefjord Skovpavillon i forbindelse med Verdens litteraturen på Møn,
så der vil være rig mulighed for at hilse på den dygtige kunstner.

Måske Møns hyggeligste Banko spil
14. september
Menu i restauranten denne dag:
14. september

Karbonader med stuvede ærter og gulerødder samt nye kartofler á 100 kr. pr. pers.

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 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.








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.

Vild med dans i skoven

23. & 24. september –
Verdenslitteratur på
Møn kl. 14-17
Judith Hermann er årets
forfatter ved Verdenslitteratur på Møn 2017,
som finder sted i Fanefjord Skovpavillon den
23. og 24. september.
Spisning lørdag aften
med buffet

Husk tilmelding til Vild med dans i skoven
Vi gentager den store succes med middag og dans med hjælp fra de
dygtige dansere fra Møn dans med Jørgens Winter i spidsen

Frokost tallerken søndag

Se mere på vores hjemmeside under arrangementer

Se mere på http://
www.verdenslitteratur.d
k/

http://fanefjordskovpavillon.dk/arrangement.html

Billetter
Billetsalget starter d. 3.
maj 2017 kl. 10 på
www.billetlugen.dk
30. september 2017 –
kl.18.00

Verdenslitteratur på Møn
23. & 24. september kl. 14-17
Judith Hermann er årets forfatter ved
Verdenslitteratur på Møn 2017, som
finder sted i Fanefjord Skovpavillon den
23. og 24. september.

Vild med dans i skoven
Spisning lørdag aften med buffet
Frokost tallerken søndag
Se mere på http://
www.verdenslitteratur.dk/

Vi gentager succesen fra
tidligere år

Det sker i oktober:
1. oktober – Udstilling
af Ikoner fra hele verden i restauranten
12. oktober 2017 –
Banko spil
13. oktober – kl. 18.00
Viseaften med spillemands musik
18. oktober

Masser af arrangementer i oktober
Kalenderen er fyld med forskellige tiltag i Fanefjord Skovpavillon, husk at kig
forbi vores hjemmeside og se meget mere om de forskellige arrangementer.

Politisk vælger møde
“kommunal valg
2017″

På vores arrangement del på hjemmesiden kan du altid holde dig opdateret om hvad vi
laver ud i fremtiden.

20 & 21. oktober 2017

På hjemmesiden kan du også bestille bord, se menuer og gå på opdagelse i gamle billeder og
historier.

Dark Sky på mørke
Møn set fra Fanefjord
Skovpavillon.
Vi servere en tre retters stjerne menu

info@fanefjordskovpavillon.dk

http://fanefjordskovpavillon.dk/arrangement.html

Naturligvis kan man på hjemmeside bestille plads mv. online og få et hurtig svar.

