
Nyhedsbrev 

Husk: 
 
9. 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 præ-
miegavekort fra RE-
MA 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 rulle-
pølse madder kan 
købes i pausen. 

 Overskuddet til til-
falde forskellige for-
eninger på Møn. 

 

info@fanefjordskovpavillon.dk 

I april   
glæder vi os til: 
 
16. & 17. april 

Stor kæmpe  selv  

Påskebuffet 

Husk bord bestilling 

Menu á kr. 235,- pr. 
pers 
 
Se menu på vores 
hjemmeside 
 
20. april 
 

 banko spil start 
kl. 18.30 – husk 
vi servere da-
gens middag i 
restauranten fra 
kl. 17.00 til sær-
pris på 100 kr. 
pr. pers. 

 
30. april kl 11-14 
Fernisering for 
kunstner Sóley Seyer 
 
Sóley billeder er inspi-
reret af det nordiske 
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 Bankospil 9. marts 2017  
 

 banko spil start kl. 18.30 - husk vi servere dagens mid-

dag i restauranten fra kl. 17.00 Som er Gammeldaws 

flæskesteg med hjemmelavet rødkål, hvide og brunede 

kartofler samt rigtig flæskestegssauce  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 kage, oste og rullepølse madder kan købes i 

pausen.  

 

 

Billedkunstner Peder Ewald Hansen  
 
Vi havde fernisering for Peder i begyndelsen af 

februar. Det var en kæmpe succes med masser af 

kunst glade gæster. Peder solgte rigtig mange af 

sine smukke billeder. Så hvis du vil se eller købe 

et af Peders billeder, så en det sidste chance for 

hans billeder bliver taget ned med udgangen af 

marts måned. Billederne vil så kunne ses og købes 

i Galleri Ewald i Svensmarke her på Møn. 

 

Mere kunst 

30. april kl 11-14 
Fernisering for kunstner Sóley Seyer 
 
Sóley billeder er inspireret af det nordiske, Sóley er født på Island og vokser op på Færøerne, 
så hendes billeder er inspireret af bjerge, farver, energier, søpapegøjer og islandske Alfer. 
Sóley billeder vil hænge i huset fra 30. april og til udgangen af august 2017 
 
Ved ferniseringen er Fanefjord Skovpavillon værter ved et lille glas og en sandwich 

Badehotellet  
 
D. 27. februar var sidste gang i denne omgang at vi var rammen om det i TV2 se-
rien Badehotellet kalder ”Hotel Udsigten”. Vi er nærmest blevet lagt ned af hen-
vendelser omkring optagelserne i huset af både fans af serien og pressen. Vi må 
for TV2 desværre ikke bruge noget af vores private materiale som billeder og vi-
deoer kommercielt. Derfor går vi lidt på liste fødder med hvad vi sender ud på 
sociale medier og til pressen. 
Vi har dog af TV2 fået lov til at lave et lille postkort med et før og et efter billede. 
Postkortet kan gratis fås her i huset. 
 
 

Gratis kaffe 
 
Hvis du kommer og spiser fre-
dag eller lørdag aften i  vores 
a la carte restaurant,  så giver 
vi kaffen efter middagen. 
Vi har alle mulig slags kaffe, 
b.la. espresso, café latte mv., 
så du kan prøve vores kaffe af 
højeste kvalitet gratis. 
 

Skoven lige nu 
 
Spætte hakker løst i træer og vores hus 
 
Skoven er fyldt med vintergækker 
 
Om lidt vil Anemoner vælde op af jorden 
 
Rovfugle jagter over skoven 
 
I massevis af dompapper, bogfinker, stillis og 
sjakker 


