
Nyhedsbrev 

Arrangements 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) 

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 for-
skellige foreninger på Møn.  
 
 

 

 

12. juni – kl. 14.00 

Friluftgudstjeneste på 
gravhøjen ved Skovpavil-
lonen 

Sognepræst fra Fanefjord 
kirke Charlotte Ringsing-
Pedersen forestår andagten 

efter gudstjenesten serveres 
der kaffe og kage i restauran-
ten. 

23. juni – kl. 18.00 

Sankt Hans aften i Fane-
fjord Skovpavillonen 

Vi griller alt muligt bøffer, 
spareribs, rewelsben, pølser, 
koteletter mv. 

Stor ta´ selv buffet med sala-
ter, kartofler og dressinger 

efter middagen tændes der 
bål ved skovsøen kl. 21.00 

 
 

info@fanefjordskovpavillon.dk 
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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. 

  

Grundlovsmøde i Fanefjord Skovpavillon 

5. juni 

Traditionen tro afholdes der grundlovsmøde på højen ved siden af Fanefjord Skovpavillon 
søndag d. 5. juni. 
 
Kl. 10.00 vil Borgmester Knud Larsen fra Venstre holde sin grundlovstale.  
Kl. 10.30 vil nyvalgte lokal kandidat til folketinget Ole Hækkerup fra Socialdemokratiet holde 
sin grundlovstale. 
Kl. 11.00 vil Socialdemokratiet spidskandidat til borgmester posten i Vordingborg kommune 
Mikael Smed holde sin tale. 
Kl. 11.30 vil løsgænger i Vordingborg kommunes byråd Helle Mandrup Tønnesen afholde sin 
tale. 
 
Der er lidt luft imellem de programsatte talere, hvorfor der er åben på en slags Speakers Cor-
ner hvor man kan byde ind med sin grundlovstale. Man skal blot kontakte Lars Kleist i Fane-
fjord Skovpavillon på 55 81 73 67, så vil man blive annonceret og programsat. 
 
Under hele seancen i løbet af formiddagen vil der være mulighed for at købe forskellige drik-
kevarer samt ostemadder i Skovpavillonen. 
Det tegner til at vejret bliver flot, hvorfor der fra kl. 12.00 vil være mulighed for at købe en 
frokost anretning til 135 kr. serveret fra Fanefjord Skovpavillion´s kæmpe grill udenfor. 
Menuen vil være grill stegt kyllingebryst med parmaskinke, gril stegt kalve culotte, spænden-
de salat med b.la. frisk spinat og sommer spidskål, kartoffelsalat med nye danske kartofler 
samt fransk brie med nye danske jordbær. 
 
Skulle vejret mod forventning slå fejl, så bliver arrangementet afholdt i den store sal. 
 
Sidste år var der mange som valgte at komme til grundlovsmøde i Fanefjord Skov, der er idyl-
lisk smukt i og omkring skovpavillonen og højene omkring skovpavillonen kan rumme man-
ge tilhøre,  derfor er de perfekte rammer for en dejlig søndag til stede. 

Sankt Hans Aften 
 

23. juni i  Fanefjord Skovpavillon 
 

Som altid holder vi Sankt Hans aften i skoven.  
Vi er klar ved grillen fra kl. 18.00 med en stor ta ta´selv grille buffet 
med forskellige salater - kød og tilbehør.  
Der vil være alt hvad man kan tænke sig til en rigtig grill aften.    
Kl. 21.00 tændes bålet ved skydebanen søen og der vil være båltale. 
Pris for grill menu inc. dessert 175 kr. 
Husk bordbestilling 55 81 73 67 
 
 
 

Friluft gudtjeneste i Fanefjord Skovpavillon 
12. juni kl. 14.00 

 
Snyd ikke dig selv for en særlig oplevelse på højen ved Skovpavillonen 

Sognepræst fra Fanefjord kirke Charlotte Ringsing-Pedersen forestår andagten ved højen og  

efter gudstjenesten serveres der kaffe og kage i restauranten. 

 

Nyheder i Fanefjord Skovpavillon Nyheder i Fanefjord Skovpavillon   
 
Vi får snart opsat skilte af Vordingborg Kommune helt udefra Grønsundvej og hertil 
skovpavillonen, så kan også turisterne finde vej 
 
Vi har fået nyt lyd anlæg som kan afspille alt trådløst via bluetooth, og USB mv. 
 
Vi har fået nye træstubbe borde ved  vores stole udenfor. 
 
Alle vores blomsterkasser blomster med friske krydderurter, rødskovsyre og taller-
kensmækkere. 
 
Kom og se skoven i sin smukkeste dragt 
 
 


