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3.9
Syng med aften–
vi servere stegt flæsk
med persillesovs og nye
kartofler sammen med
sang fra den lokale trubadur Johnni Buch - 125
kr. pr. pers.

Familie Journalen kom på besøg
Journalist Johan Isbrand og fotograf Søren Lambert fra Familie Journalen
synes vi havde en god historie som passede i deres serie om forkants Danmark.
Nedestående artikel har bragt meget med sig, vi besøges af mange som både vil høre vores historie og se vores smukke sted. Vi er nærmest blevet lagt
ned i de seneste uger af gæster som vil prøve vores hjemmelavet mad. Vi er
naturligvis glade for den meget pr. i forbindelse med denne artikel.
Du kan klikke på billede som giver et link på vores hjemmeside, hvis du
skulle have misset artiklen i Familie Journalen.

11 & 12.9
Verdenslitteratur på Møn
2015
Mød Eugen Ruge
Læs mere på Verdenslitteratur på Møn hjemmeside eller se program her:
http://
www.verdenslitteratur.d
k/2015/program/

26.9
Vild med dans i skoven.
I samarbejde med
Møn-dans
Vi sørger for en dejlig 3
retters menu, efter middagen er der masser af
vild med dans. Du kan
b.la. lærer vals – cha cha
cha og aften sluttes af
med en flot opvisning.

Verdenslitteratur på Møn 2015

SØNDAG DEN 13. SEPTEMBER 2015

LØRDAG DEN 12. SEPTEMBER 2015

Kl. 12.00 – 14.00: Frokost (forudbestilles sammen
med billetten)
Kl. 14.00 – 17.00: Eugen Ruge i samtale med professor Per Øhrgaard om Eugen Ruges værker, med
oplæsning. Samtalen vil især rumme et europæisk
perspektiv, som samler synspunkter omkring Europa lige nu set gennem tyske forfatterskaber såsom Ruge og Grass.
Det er muligt at stille spørgsmål til forfatteren.

Kl. 14.00 – 17.00: Eugen Ruge læser op
af sine værker og fortæller om sit forfatterskab. Moderator: Steen Bille, journalist og dramaturg. Der er mulighed for at
stille spørgsmål til forfatteren.
Kl. 17.00 – 17.30: Signering af bøger
Kl. 17.00 – 19.00: Spisning med forfatteren

Vild med dans i skoven

Pris for dette arrangement 220 kr.

Vi glæder os til:
Leverandør banko
1. oktober
Dark Sky arrangement
16 & 17. oktober
Vildfestival
13 & 14. november

Kl. 17.00 – 17.30: Signering af bøger
Det vil være muligt at købe en sandwich og drikkevarer før hjemrejsen.

Banko spil:
Torsdag d. 1. oktober afholder
vi et stort leverandør banko
spil.

Se flere arrangementer på
vores hjemmeside

I samarbejde med Møn-Dans laver vi
en aften hvor du først kan spise en
dejlig 3 retters menu.
Efter middagen vil du have mulighed
for at lære vals og cha cha cha sammen med de dygtige dansere fra MønDans.
Aften sluttes af med en opvisning.
Prisen for dette arrangement er på
220 kr. pr. pers.
Fødevarestyrelsen:

Tanken med dette bankospil
er at sætte fokus på Fanefjord
Skovpavillon og de mennesker
som levere varer eller ydelser
til os.
Vi synes det kunne være sjovt
at vise alle, hvem der er bag
vores store succes. Derfor vil
vores leverandører sponsorer
forskellige gevinster til både
bankospil og lotteri. Vi har
valgt at overskuddet fra dette
bankospil skal gå til Møn
Golfklubs junior afdeling.
Se spillebetingelser på vores
hjemmeside
info@fanefjordskovpavillon.dk

Fredag d. 21. august fik vi besøg af en
kontrollant fra fødevarestyrelsen.

Man kan sige at vores store arbejde
med egenkontrol, håndtering af fødevarer samt rengøring bar frugt, fordi hun
fandt alle forhold i Fanefjord Skovpavillon i bedste orden, derfor fik vi tildelt
en elite smiley som vi naturligvis er rigtig glade for.

