Munkebo Kulturhus
Pigegruppen
pigefrokost 2017
Så blev der Pigefrokost igen.
Nu er det jo næsten ren rutine ☺ så
alle de indledende aktiviteter vil vi
skåne jer for.
Igen i år blev alle pladser solgt, så vi
kunne konstatere, at dette år også
blev en succes.
Pigerne mødte (som sædvanligt) i
festhumør, og snakken gik livligt
lige fra starten. Der blev budt på
velkomstdrink og snacks, og så blev
dørene til festlokalerne åbnet, og
pladserne fundet. Der blev handlet i
baren, imens blev forretterne sat på
buffeten.
Vi glædede os meget til at præsentere dette års underholdning. Det
har jo altid været mænd, der stod
for dette, så i år havde vi fået fat i
Peter Andersen (Drama Queen),
som bekendt optræder som diverse
kendte kvinder – det var derfor
spændende, hvordan vores ”piger”
ville opleve det.
Det gik rent ind – STOR SUCCES !!
Så blev det tid til buffet igen – Willy
stod igen i år for udskæringen, som
hjælp for køkkenet.
Lodtrækning på billetterne var der
også i år, og der var mange flotte
præmier, som vi takker vores sponsorer for.
Ostebordet blev i år afløst af Is og
kager – lige noget for den ”søde
tand”.
Omkring klokken 20:00 begyndte pigerne så småt at trække sig hjemad.
Vi siger 1000, 1000 TAK for den store opbakning fra alle pigerne, og ikke mindst den store
påskyndelse, i form af Anne Mogensens indsamling til os.

Vi vil også benytte lejligheden til at takke for
Underholdning: Drama Queen (Peter Andersen)
Samt vores backstage-team:
Barfolk: André, Poul Erik og Willy
Pigeteamet: Brith, Julie, Lissie og Maria.
Jette Nielsen og Lisbet Munk-Hansen for hjælp ved borddækning om fredagen
Med den opbakning og de positive tilbagemeldinger vi har fået og stadig får, har vi bestemt
lyst til at gøre det igen.
Vi ses til næste år
Ellen og Liselotte

Søde ord efter Pigefrokosten 2017
Hej Liselotte, Ellen og alle medhjælpere.
Tak for en dejlig dag med pigefrokost. Dejligt I vil bruge jeres tid og energi på at
knokle for at gøre så mange glade. Vi hyggede os gevaldigt og Kirsten er jublende
glad for sit uldtæppe.
Stor hilsen Tove Kristensen
Hej Lotte
1000 tak for en helt helt fantastisk dag i går 25. feb. – på alle måder! Mad, underholdning, stemning, ja alt §
KH Dorte Black

Hej Liselotte
Jeg vil bare sige tusind tak for en fantastisk pigefrokost, igen.. igen.
Utrolig lækker mad og super god stemning. Og Drama Queen sad bare lige i øjet.
Tak for det kæmpearbejde, som du og Ellen lægger i at vi kan få en god oplevelse.
Vi er mange, der kommer igen næste år.
Mange hilsner
Lilian M. Pedersen
Hej Lotte
Tusinde tak for en dejlig frokost og underholdning, jeg var så heldig at vinde billetter til Kerteminde revyen.
Ingrid Hansen

Hej Lotte og Ellen.
Jeg kan ikke takke jer nok for det utroligt vellykkede arrangement, I stabler på benene den ene gang efter den anden.
Maden er helt i top, underholdningen er perfekt – og præmierne er ganske enkelt
imponerende. Og det er Jeres indsats saftsuseme også!!!
Selvfølgelig er I afhængige af alle Jeres gode hjælpere – det ved jeg godt – men
det er jo Jer, der går forrest. TAK FORDI I ORKER DET ☺ .
Hilsen, Grethe Nielsen

Hej med jer dejlige piger og tusind tak for endnu en dejlig dag til pigefrokosten ..
Mange tak for det ,
Karen Hansen

Anmeldelse fra en begejstret deltager:
102 piger kan ikke tage fejl!
… pigefrokosten i Munkebo Kulturhus er bare årets sjoveste fest
En stor flok forventningsfulde og festklædte piger mødte i lørdags op til årets pigefrokost i Munkebo. Og de blev ikke skuffede.
Det er 6. gang denne begivenhed finder sted i Munkebo Kulturhus på initiativ af Ellen Reichstein Rasmussen og Liselotte Nielsen. Og det bliver bare bedre og bedre.
Stemningen var høj fra starten. Man kunne bare gå efter lyden, når man skulle finde
indgangen til Kulturhuset. Buffeten var en åbenbaring af lækre sager – det hele
hjemmelavet og meget flot serveret.

DQ alias Peter Andersen i fuldt ornat

Efterhånden som eftermiddagen skred frem steg spændingen – hvem skal optræde i år? Man er jo godt vant, så
forventningerne er store.
Hvis stemningen var høj under spisningen, så var det ikke noget imod, hvad den blev da ”Drama Queen” alias
Peter Andersen erobrede scenen. Der var ikke et øje
tørt, da han gav den som Cher, Birthe Kjær, Tina Turner, Lone Kellerman og mange flere – utrolig flot fremført og selvfølgelig med en flot sangstemme. Var det mon alligevel ikke en kvinde
med så flotte ben – eller var det en mand? Det sidste kan Willy Anderskov Nielsen
så bekræfte, da han havde fornøjelsen som påklæder for dramadronningen. I øvrigt
var det netop denne dag 10 år siden, at Drama Queen vandt Det danske Melodi
Grand Prix.
Behøver jeg at sige, at til overflod var der
også et overdådigt kagebord, som vakte
stor jubel.
Alt i alt et fantastisk arrangement, som
forhåbentlig er blevet en fast tradition i
Munkebo. Synd for dem, der ikke nåede at
få billet, men hold øje med datoen næste
år, for der bliver hurtigt udsolgt.
En stor tak til Ellen og Liselotte med
Trængsel ved kagebordet
hjælpere, som sørgede for perfekt afvikling af frokosten. En tak til sponsorerne, der er rundhåndede med gaver til lotteriet,
også en tak til de få herrer, der sørgede for at vi piger fik noget at drikke. De har
sikkert også haft en hyggelig eftermiddag med sådan en flok glade piger.
Dejligt, at der kan laves et så flot arrangement i vores by år efter år, men det kan
der heldigvis.
Med venlig hilsen
En meget tilfreds deltager
Lilian Munch Pedersen

