
Nyhedsbrev 

Husk: 
 
 14. april 

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

17. april 

Pensionister inviteres i 
Fanefjord Skovpavillon  
 
Med Svend Nicolaisens 
Orkester. Musik og dans  
Søndag d. 17. april –  
kl. 12.00  

 

 

 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

Vi glæder os til  i  
maj 
 
12. maj 

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

 Banko spil med præ-
miegavekort fra RE-
MA 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 rulle-
pølse madder kan 
købes i pausen. 

Overskuddet til tilfalde 
forskellige foreninger på 
Møn.  

 

15. maj 

Pinse morgen 

Kl. 6.30 – 11. 00 

Kæmpe ta selv morgen 
buffet –  

Kl. 12.30  

Pinse frokost  
stor ta´selv  buffet  
 
16. maj -  2. pinsedag 
 
Kl. 12.00  

Pinse frokost  
stor ta´selv  buffet  
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Fanefjord Skovpavillon søger stadig foreninger på Møn  
 
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. 

 Pensionister inviteres i Fanefjord Skovpavillon  

 

Med Svend Nicolaisens Orkester. Musik og dans  
Søndag d. 17. april – kl. 12.00  

 
Hvem fra den ældre generation kender ikke Svend Nicolaisens orke-
ster og den særlige lyd de kan fremføre derfor skulle foråret kommes i 
møde for de lokale pensionister i Fanefjord Skovpavillon med musik 
af det heden gangende Svend Nicolaisens Orkester, krydret med mad 
fra Fanefjord Skovpavillon gode køkken samt dans i den store sal, som 
rummer så mange minder for mange ældre i kommunen.  
Desværre svigtede sponsorerne og de forskellige fonde der blev søgt 
blev heller ikke til noget, så hele arrangementet blev i første omgang 
aflyst på grund af den manglende finansiering.  
Både værtsparret i Fanefjord Skovpavillon Gitte og Lars Kleist, de lo-
kale kræfter samt orkester leder og kapelmester for Svend Nicolaisens 
Orkester Jens Jespersen var ærgerlige på alle pensionister vejen. Alle 
var kede af mange pensionister blev snydt for en kæmpe oplevelse i 
den gamle skovpavillon. Den slags oplevelser hænger ikke på træerne 
for vores ældre medborger udtale de sammen.  
Derfor besluttede Fanefjord Skovpavillon og Svend Nicolaisens Orke-
ster at det måtte der omgående laves om på. Begge parter har valgt at 
se har valgt at set stort på indtjeningen og nu har de indgået et samar-
bejde, så Møns pensionister, for en samlet pris a 100 kr., nu kan kom-
me til Fanefjord Skovpavillon og få 3 stk. smørrebrød, servereret mel-
lem kl. 12-14 eller kaffe med 1 stk. lagkage i pausen ca. kl. 14.45 og sam-
tidigt nyde Svend Nicolaisens Orkester, som spiller op i den store sal 
kl. 14 og igen efter pausen kl. 15.15. I pausen kan man købe vin, øl, 
kaffe og vand. Dette enestående arrangement foregår i Fanefjord 
Skovpavillon søndag d. 17. april. Og man kan sikre sig adgang ved at 
kontakte Fanefjord Skovpavillon på 55 81 73 67. – Husk ved bestilling 
at oplys om der ønskes smørrebrød eller kaffe og lagkage i pausen.  
Det er alle tiders chance for at opleve den helt rigtige lyd på det helt 
rigtige sted.  

Bankospil 14. april 2016  
 

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

 Hakkebøf med blødeløg, rødbeder, skysauce og kartofler 

 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. 

 Til fordel for Møns trædrejere 
 

Kogebog fra Fanefjord Skovpavillon 
 
Nu har hjemme-kokken  mulighed for at se og prøve kræfter med de forskel-
lige opskrifter vi benytter her i huset. 
Vi synes ikke det skal være hemmeligt at lave god mad, så derfor har vi lavet 
en bog med opskrifter og historier fra Fanefjord Skovpavillon. Bogen beskri-
ver fremgangsmåde i flotte billeder og tekst af flere af vores gode specialite-
ter. 
Bogen kan købet i huset eller ved at bestille den på vores hjemmeside. 

Selskaber  i Fanefjord Skovpavillon  
 
I øjeblikker tager vi mange selskaber ind og mange af disse selskaber er    

meget store  hvorfor de lægge beslag på hele vores skønne hus. Det gør at vi 

fra tid til anden er nød til at lukke vores a la carte restaurant. 

 

Så hvis du ikke vil køre forgæves, så hold dig opdateret på vores hjemmeside 

eller giv os et ring på 55 81 73 67. 


