Munkebo Kulturhus
Pigegruppen
pigefrokost 2012
Desværre var den første valgte dato – november – ikke så heldig, men vi blev ikke slået af
pinden.
Ny dato blev fastlagt til 11. februar 2012. Breve blev omdelt med opfordring til at samle
veninderne og så gik billetsalget i gang.
Det gik forrygende. Vi havde sat som minimum 50 deltagere, og da det var nået, gik vi i
gang med at finde sponsorer til præmier og goodiebags.
Da deadline for tilmelding var nået havde vi udsolgt og nogle på venteliste. De der stod
på venteliste, var heldige for der var andre, der var ”dobbeltbooket” og andre, der måtte
melde fra.
120 friske, glade piger stod på listen, og vi var glade.
Ellen gik i gang med menuplanen og prøvede retterne af derhjemme til Eriks store glæde,
for de smagte godt.
Der blev handlet ind, lavet bordplan, bagt brød, lavet poser til goodiebags, lavet reklame
magnetskilte til vores biler, trykt T- shirts og meget, meget mere. Heldigvis mødte vi virkelig meget good-will hos sponsorer, så vi kunne lave gode goodiebags og udtrække
mange skønne præmier.
På selve dagen blev alle de glade og feststemte piger modtaget med Velkomstdrink med
Hjemmelavede Snacks. Pladserne blev fundet, og så blev der budt på hjemmelavet forrets-buffet. Underholdningen med ”Sørensen og Rasmussen” fik næsten taget til at løfte
sig.
Derpå stod den på hjemmelavet Hovedrets-buffet – og så blev det tid til det store Præmieorgie hvor hele 36 gode præmier skulle trækkes. Så var det Ostebord/Frugt/Kaffe og
Chokolade.
Stemningen var høj og barpersonalet fortæller, at en af de dejlige piger bemærkede, idet
hun gik forbi: ”Når barpersonalet bliver kønnere, er det tiden at gå hjem!”
Da det så blev tiden at slutte festen, kunne alle gå hjem med en goodiebag med vareprøver, gode tilbud, magasiner og rabat på behandlinger.
Vi siger TAK for opbakningen og den søde tanke (fra lille Jette) at lade ølglasset ”gå
rundt” til fordel for en indsamling til et Matas-gavekort til os. Tusind – Tusind TAK!!
Vi vil også benytte lejligheden til at takke vores backstage-team:
Underholdning: ”Sørensen og ”Rasmussen” - Barfolk: Willy og André – Pigeteamet: Jette,
Maria og Brith.
Med den opbakning og positive tilbagemelding vi har fået og stadig får, har vi bestemt
mod på at gøre det igen - bare vi kan leve op til det!!
Vi ses til næste år.
Ellen og Liselotte

En deltager oplevede Tøsefrokosten således:
Et rigtigt tøsearrangement! At det heldigvis var det, der var tale om, var jeg slet ikke i
tvivl om, da jeg trådte ind over dørtærsklen til Munkebo Kulturhus d. 11. februar for at
deltage i pigefrokosten.
For da blev jeg mødt af en glad og veloplagt kaglen, som det var umuligt andet end at blive i godt festhumør af!
Og humøret var sandelig lige fra starten højt blandt de fremmødte damer i alle aldre
mellem ca. 35 og 80.
En dejlig velkomstdrink blev serveret, og der var lige tid til at hilse på hinanden, inden vi
gik til bords.
Der var anrettet en meget lækker buffet, og så var det ellers bare om at kaste sig over
de gode sager.
Som eftermiddagen skred frem, steg stemningen om muligt endnu et par grader, hvilket
ikke mindst blev bevirket af, at der pludselig trådte et par flotte og festlige fyre frem
på scenen: Det var "Sørensen og Rasmussen", der til stor jubel underholdt med sange og
vittigheder.
Siden var der lotteri på indgangsbilletterne, hvor der blev uddelt en sand gaveregn af
rigtig mange gode sager, ledsaget af en hujen og klappen fra de forskellige borde.
Og som om det ikke var nok, fik vi alle en Goodiebag med magasiner og forskellige prøver
med os hjem, da festen efter nogle rigtig hyggelige timer sluttede.
Det er min klare opfattelse, at pigefrokosten var meget, meget vellykket, og at der var
en god, glad og positiv stemning.
Skulle det fine arrangement blive gentaget, kan jeg kun opfordre alle byens "tøser" til at
deltage!
En stor tak til Ellen og Liselotte for det fantastiske initiativ og for deres store arbejde!

Eva Fischer Boel

