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tlf. 55 81 73 67

Arrangements i maj:
1. maj
Kunster sammenslutning
fra ARKEN holder fernisering fra kl. 13-16
Vi byder på et glas og en
sandwich

12. maj
- 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.

15. maj
Pinse morgen

Pinse i Fanefjord Skov
15 & 15. maj
Mange har en tradition med af fejre pinsesolen dansen og
komme til morgen kaffe i skovpavillonen.
Vi tilbyder fra kl. 6.30 en stor brunch buffet med :
Forskelligt brød her af morgenbrød, grovbrød-hjemmebagt rugbrødthe birkes - røræg - stegt bacon og brunch pølser - rulle og spegepølse
- skinke - forskellige oste - 2 slags marmelade– vindruer, peberfrugter, melon og jordbær– amerikanske pandekager med sirup – smør–
appelsin & æble juice samt kaffe / the til 130 kr. pr. pers.
Husk af bestille bord - 55 81 73 67 (stadig få pladser)
Fra kl. 12.30 servere vi traditionel pinsebuffet i restauranten
Her er alt fra sild over lune retter til ost - se hele menuen på vores hjemmeside : http://fanefjordskovpavillon.dk/wp-content/
uploads/2016/01/Pinse-frokost-2016.jpg

Fernisering
Søndag d. 1. maj har vi fernisering på en fællesudstilling i
Fanefjord Skovpavillon

Kl. 6.30 – 11. 00
Kæmpe ta selv morgen
buffet –
15. maj
Kl. 12.30
Pinse frokost
stor ta´selv buffet
Vi glæder os til i
juni
5. juni
Grundlovs møde
Grundlovs talere og Speakers Corner
Mellem de politiske taler vil
alle kunne have mulighed
for at holde sin grundlovstale – hvis du ønsker at
komme og holde din
grundlovstale for et publikum så skal du give os besked.
Kl. 10.00 – Borgmester
Knud Larsen(V)

Vi har glæder af at byde velkommen til en kunstner sammenslutning af billede kunstner fra ARKEN i Ishøj, som henover sommeren vil bryde den gamle Skovpavillion´s vægge med deres smukke
billeder.
Søndag d. 1. maj har vi en fernisering fra kl 13-16 hvor vi vil byde på
et lille glas og en sandwich, her vil man kunne få lejlighed til at
snakke med de forskellige kunstnere.
Udstillere: Birthe Enggaard, Gitte Panduro, Judy Ryslander
Birthe, Gitte og Judy har mødt hinanden på Arkens kunstskole, og
udstiller sammen for første gang.
Birthe og Gitte har kendt hinanden i mere end en menneskealder,
og har især de seneste fem år fundet spændende veje sammen via
kunsten.
Birthe har som en glad amatør tegnet og malet med sine børn og
børnebørn altid, og Gitte opvoksede under ringe kår på Vesterbro
med en far, der var kunstmaler. Hun gik på Rudolf Steiner skole,
hvilket var et usædvanligt valg for tiden.
Judy er opvokset i den sorte firkant på Nørrebro, begge forældre
arbejdede på fabrik, og faren var tillige gårdmusikant. Judy er bla.
uddannet som reklametegner, men karrieren skiftede retning og
hun fik en mag. art. i folkloristik sideløbende med en musikalsk
karriere. Maleriet tog først fart omkring 2001.

Kl. 11.00 – Mikael Smed
(S)
9. juni
- banko spil start kl. 18.30
– husk vi servere dagens
middag i restauranten fra
kl. 17.00 til særpris på 100
kr. pr. pers.
Overskuddet til tilfalde
forskellige foreninger på
Møn.
12. juni – kl. 14.00
Friluftgudstjeneste på
gravhøjen ved Skovpavillonen
Sognepræst fra Fanefjord
kirke Charlotte RingsingPedersen forestår andagten
efter gudstjenesten serveres
der kaffe og kage i restauranten.

Kogebog fra Fanefjord Skovpavillon
Nu har hjemme-kokken mulighed for at se og prøve kræfter med de forskellige 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 beskriver fremgangsmåde i flotte billeder og tekst af flere af vores gode specialiteter.
Bogen kan købet i huset eller ved at bestille den på vores hjemmeside.

23. juni – kl. 18.00
Sankt Hans aften i Fanefjord Skovpavillonen
Vi griller alt muligt bøffer,
spareribs, rewelsben, pølser, koteletter mv.
Stor ta´ selv buffet med
salater, kartofler
og dressinger
efter middagen tændes der
bål ved skovsøen kl. 21.00

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.
info@fanefjordskovpavillon.dk

