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Måske Møns hyggeligste Banko spil

Det sker i september:
31. august

tlf. 55 81 73 67

12. september 2019

Henning Beyer udstiller sin
kunst i pejsestuen

Menu i restauranten denne dag fra kl. 17.00

Fernisering kl. 14-16

Dagens menu á 100 kr. pr. pers.
Helstegt oksefilet med stegte kartofler, bearnaisesauce og grøntsager
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.

Foto udstilling af Steen Jensen
og Lars Kleist fortsætter på
veranda

12. september 2019











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.

– 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 Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 100 kr.



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.




Teleslynge

Priser – 6 plader 75 kr. –
1 plade 15 kr.

Til fordel for en forening på
Møn

Det sker i oktober:

Gourmet aften

3. oktober – Foredragsaften
med Astrofotograf Ruslan
Merzlyakov
Kl. 17-18.30 serverer vi i
restauranten wienerschnitzel
med pommes sauté og
franskeærter samt skysauce til
125 kr.

Vi laver en 5 retters gourmet menu hvor vildt og frugt fra Fanfjord frugt spiller hovedrollen i alle retter
Torskefilet i æble beurre blanc serveret med æblekugler og

sukker saltet æblechips

18.30 – foredrag af

Perlehønebryst serveret med stegte æble og bacon

Astrofotograf
Ruslan Merzlyakov á 50 kr

Kronhjortefilet med vildtsauce serveret med bagte løg og bagte pigeonæbler
Kvæde tarte tatin serveret med havgus

.10. oktober 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 Daglig Brugsen i Fanefjord
Menu denne aften á 100 kr.



Æbler i variant – æble is – æbleskum,
æbletærte med
kransekage, æblesirup
Prisen pr. pers. 298 kr.
Husk vores særlige vin menu kan bestilles særskilt på dagen á 198 kr.
Husk bordbestilling
55 81 73 67 eller mail info@fanefjordskovpavillon.dk

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.




Teleslynge

Priser – 6 plader 75 kr. –
1 plade 15 kr.

Mød den islandske forfatter
Gerður Kristný
ved Verdenslitteratur på
Møn
i Fanefjord Skovpavillon
den 12. og 13. oktober 2019.
Kun tilmelding via VLM
hjemmeside
http://
www.verdenslitteratur.dk/

Til fordel for en forening på
Møn
12. og 13. oktober

Gerður Kristný (f. 1970) er en af de førende stemmer på Islands stærke litteraturscene. Hun
har skrevet både prosa og lyrik og fik sin litterære debut i 1994 med digtsamlingen ”Ísfrétt”, og
det skønlitterære gennembrud kom med ”Blóðhófnir” (Blodhingst, 2011). Denne digtsuite om
jættekvinden Gerd indbragte hende en række priser – og en nominering til Nordisk Råds Litteraturpris, og den er blevet oversat og udgivet i flere lande.

Verdens litteraturen på Møn

Gerður Kristný

Med et traditionsbevidst udgangspunkt i den gamle Edda-digtning og sagaerne har Kristný
skabt sin helt egen stil, hvor nordisk mytologi smelter sammen med aktuelle problemstillinger
– i et stærkt og lyrisk sprog. Den barske natur møder det rå Reykjavik. Kristný skriver om udsatte kvindeskæbner med en dybtfølt sympati og et alvorligt glimt i øjet.

Kun tilmelding via VLM hjemmeside

I Politiken kaldte Thomas Bredsdorff Blodhingst for “en fejende flot samling digte om jætter og
nordiske guder, der viste sig at være af samme beskaffenhed som nutidens mennesker.”

http://
www.verdenslitteratur.dk/

Gerður Kristnýs bøger myldrer med referencer til både ”Vølvens spådom”, P.J. Harveys sangtekster og filmmageren Quentin Tarantino. Man møder nordisk mytologi, feminisme og nordic
noir!

Mød den islandske forfatter

18. og 19. oktober 2019
Gourmet aften
Vi laver en 5 retters gourmet
menu hvor vildt og frugt fra
Fanfjord frugt spiller hovedrollen i alle retter

Ud over lyrik har hun også skrevet børne- og ungdomsbøger og romanerne Hestvik (da. 2017)
og Smarties (da. 2018) og er blevet oversat til over 20 sprog. Forlaget Vandkunsten har udgivet
Kristnys bøger på dansk. Inden arrangementet i oktober udkommer digtsamlingen Sjælemesse.
Vi ser meget frem til at byde den islandske forfatter – og publikum – velkommen til Møn i oktober til en weekend med tid til fordybelse i et ganske særligt forfatterskab!

