Nyhedsbrev
Februar 2016

www.fanefjordskovpavillon.dk

tlf. 55817367

Husk:
11. februar

Nu lure foråret lige rundt om hjørnet og det kan mærkes i både skoven og i skovpavillonen.
Vi står foran en travl måned med forenings banko spil, klarsyn aften og Valentins aften.

- banko spil start kl. 18.30
– husk vi servere dagens
middag i restauranten fra
kl. 17.00 til særpris på 100
kr. pr. pers.



I øjeblikket gløder vores telefon med konfirmations og busselskabs bestillinger, så vi har flere dage
hvor i af plads hensyn er nød til at have vores a la carte lukket. Vi skal nok sørge for at lægge information ud på både vores hjemmeside og vores facebook side, så ingen kører forgæves.
Vi har også fået en ny kunst udstilling på væggene i huset. Maiken Hejnfelt´s kunst pryder væggene
på flotteste vis. Du kan tage hende maleri i nært øjesyn og ikke mindst købe et smukt maleri med
hjem. Maikens kunst hænger over alt i huset frem til d. 30 april 2016.

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.








Bankospil 11. februar 2016
11. februar
- 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 Stege
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 Møns Sportsrideklub – til at fremme ridesporten for børn og unge
på Møn.

12. februar
Klarsyns aften med medie Erling Jensen
http://
www.mentorivm.com
Vi starter med buffet og
herefter tager Erling
over.
Pris for denne aften 275
kr. ex. drikkevarer

Kom til klarsyns aften d. 12. februar

13. februar

Klarsyns aften med buffet og medie Erling Jensen
( http://www.mentorivm.com)
Pris for denne aften 275 kr.
Fra kl. 17.30
Stor ta selv buffet
Forskelligt fiskeretter, kødretter, salater, tilbehør samt
cheescake og chokoladetrøffelkage

Vi fejre
Vallentins aften
med en tre retters hjerte
menu i restauranten
Pris for denne aften 255
kr. ex. drikkevarer

Vi glæder os til i
marts
10. marts
- 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
Stege
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.

27. marts
Påske frokost – Kæmpe påske buffet med
alle mulige dejlige
retter (åben fra kl.
12.00)
Påske buffet i restauranten – husk bord
bestilling 55 81 73 67
28. marts
Påske frokost – Kæmpe påske buffet med
alle mulige dejlige
retter (åben fra kl.
12.00)

Kl. 19.15 - den store sal
Møde medie / mentor / healer / vejleder
Erling Jensen
Når han kommunikerer med de tilstedeværende,
kan hans øjne ser gennem en,
man er ikke i tvivl om at man bliver SET
og energierne kan mærkes.
Folk siger om Erling Jensen:
Jeg siger dig jeg fik et sus igennem hele kroppen efter vi havde talt sammen
i tlf.- et glædes udbrud :) :)
I døren mødte en tiltalende tillidsvækkende herre mig, og selvom jeg var
nervøs og spændt, følte jeg mig tryg
Vi sad overfor hinanden ved bordet, hvor han spurgte, om jeg havde spændinger i nakken og ondt i det nederste af lænden, ned over ballerne og begge ben. Han vidste intet om mig, kun det der stod i mailen, som var mit
navn, og at jeg havde småskavanker. Men hans beskrivelse var korrekt og
årsagen til, at jeg kontaktede ham
Jeg stod på gulvet foran ham på et kodet stykke papir, hvorpå der stod en
besked. Stadig uden kropslig kontakt, iagttog han mig tavst. Pludselig begyndte det nede i min lænd at småknirke, hvilket jeg sagde, hvorpå jeg fik
den besked, at der var sendt nogle kirurger ned fra lysvæsnerne for at ordne min ryg. Der blev sendt mærkbar energi igennem kroppen, og jeg modtog beskeder og forordninger igennem Erling. Der blev ikke lagt fingre i
mellem, men alt føltes trygt og godt. Efter endnu en kodet besked og kanaliseret viden og en snak om oplevelsen afsluttede vi mødet. Jeg var helt
rundt på gulvet, men med en glæde indeni der næsten var ubeskrivelig."
Erling holdt stille og roligt en finger ved siden af mit dårlige øje, og pludselig
mærkede jeg en kraftig varme inde bag mit dårlige øje, herefter fik tårerne
frit løb og mit øje er nu meget bedre

13. februar - Vallentins aften


Vi fejre Vallentins aften med en tre retters hjerte menu i restauranten
for denne aften 255 kr

Varm røget laks på salat med mandler serveret med cremefraiche æg med krydderurter hertil rugbrød spaghetti
Tournedos med kraftig indkogt sky, serveret med forskellige friske grøntsager og
kartoffel kroketter
Jordbærfromage med kold jordbærsuppe serveret med jordbær kaviar
og margens kys
Husk bordbestilling på
55 81 73 67

Fanefjord Skovpavillon søger stadig foreninger på Møn

info@fanefjordskovpavillon.dk

Så hvis du synes det er noget for din forening, både at ”reklamere” for jeres
forening, skabe lidt omtale, skaffe nogle bankospillere og give en lille hånd
med, så send os et par ord på mail mrk. Bankospil/forening.
info@fanefjordskovpavillon.dk
Vi vil så forsøge at udvælge de forskellige foreninger efter bedste evne.
Rema1000 i Stege er sponsor på banko spillet, så der spilles om gavekort til
Rema1000. Lotteriet i forbindelse med bankospillet har forskellige gevinster
sponsorere af Fanefjord Skovpavillon.

