
 Nyhedsbrev 
 

April 2019    www.fanefjordskovpavillon.dk       tlf. 55 81 73 67  

 

Det sker i april: 

2. april  
Udstilling af kunstner for 
kunster Annette Bregneberg 
Majgaard i huset 

 

11. april 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 præmiegave-
kort fra Dagli´ Brugsen i Fane-
fjord 

 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 Skovpavil-
lon 

 Kaffe / øl / vand samt 

kage, oste og rullepølse 
madder kan købes i pau-
sen. 

Til fordel for en forening på 
Møn. 

 

 

 

21. og 22. april 2019 

Stor kæmpe påskebuffet i 
skoven 

Meget få pladser tilbage På-
skedag 

 

Det sker i maj : 

8. maj 2019 

Gitte Kleist bliver 60 år - Vi 
fejre hende med reception for 
venner, familie, forretnings-
forbindelser og kunder fra kl. 
16.00 i Fanefjord Skovpavillon  

9. maj 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 præmiegave-
kort fra Dagli´ Brugsen i Fane-
fjord 

 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 Skovpavil-
lon 

 Kaffe / øl / vand samt 

kage, oste og rullepølse 
madder kan købes i pau-
sen. 

Til fordel for en forening på 
Møn. 

 

 

 

 

 

 

Måske Møns hyggeligste Banko spil 

11. april 2019  
 
Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00  
 
Stegt flæsk med kartofler og persillesauce á 100 kr. 
 
Husk bordbestilling på 55 81 73 67 
 
- 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. 

245 kr. pr. 

21. og 22. april 

Chokolade påskeæg                 Dagens kage 
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D. 8. maj bliver Gitte Kleist 60 år  
Vi fejre hende med reception for  
venner, forretningsforbindelser og 
kunder . 
fra kl. 16.00 i Fanefjord Skovpavillon  


