Nyhedsbrev
Januar 2019 www.fanefjordskovpavillon.dk
Det sker i januar:
6. januar kl. 14-16
Fernisering for kunstner
Dea Helmig Tingvold

tlf. 55 81 73 67

Måske Møns hyggeligste Banko spil
10. januar 2019
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00
Suppe med peberrodskød á 100 kr.
Husk bordbestilling på 55 81 73 67

10. januar 2019
- 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 Dagli´ Brugsen i Fanefjord






1 række (75,-) + 2 rækker
(100,-) + hele pladen(150,)

- 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 Dagli´ Brugsen i Fanefjord
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.
Elektronisk nummerviser
Teleslynge
Priser – 6 plader 75 kr. – 1 plade 15 kr
Overskuddet til tilfalde forskellige foreninger på Møn.

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.
Til fordel for en forening på
Møn.

Det sker i februar:

Fernisering for kunstner Dea Helmig Tingvold
Dea Helmig Tingvold skriver om sig selv:
“Jeg har altid elsket at tegne og male og har brugt meget af min
barndom på dette. Efter en pause på næsten 10 år, har jeg igen fundet lysten og kreativiteten til at male. Jeg har før malet med olie og
akryl, men ville gerne forsøge med noget nyt. Jeg har derfor kastet
mig ud i, at male med akvarel. At male med akvarel, har åbnet op for
en spændende verden med farver der flyder sammen.”

14. februar 2019

Vi byder på et lille glas og sandwich
- 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 Dagli´ Brugsen i Fanefjord






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.
Til fordel for en forening på
Møn.

15. og 16. februar 2019
Valentins aften

