
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Så blev der Pigefrokost igen.  

Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrange-
mentet skulle foregå d. 1. marts og billetsalget startede d. 18. januar.  

Da vi efterhånden har fået mange i adressekartoteket, blev vi enige om at det mest fair 
var, at man kun kunne bestille sin egen billet. Dette skulle som tidligere år foregår pr. 

mail, og vores dag starter kl. 00.00.  

Det viste sig, at mange troede, at dagen sluttede kl. 00.00, og at de derfor skulle bestille 
hos os ved Nytårsballet, eller tage hjem for at maile. De blev beroliget og fandt ud af det.  

Igen i år gjorde nysgerrigheden, at vi sad med tændt computer, og så hvordan mails 
”væltede” ind. Over halvdelen af billetterne blev bestilt i løbet af det første døgn. Så vi 

kunne konstatere, at dette år også blev en succes.  
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Den første liste med bekræftelse på billetbestilling blev sendt ud om søndagen – og det 
kunne så berolige de nervøse. Så kunne vi gå i gang med alt det praktiske.  

Ellen tænkte i menu og studerede tilbudsaviser, så indkøbene kunne komme i gang. Der 
blev trykt billetter, som skulle afhentes lørdag d. 1. februar, og her kunne man så sam-

tidig reservere pladser. Heldigvis så har vi jo prøvet det før – altså det at få sådan et pus-
lespil til at gå op, når bordene kun kan stå på én måde.  

Vi blev enige om, at det er for svært at skaffe indhold til Goodiebags, når der skal bruges 

115 stk. af hver slags. Derfor ville vi satse lidt mere på præmier til bortlodning. Man må 
sige, at det var en god beslutning, for vi fik samlet ikke mindre end 89 flotte sponsorga-
ver.  

Desværre fik vi 4 dage før frokosten den triste meddelelse, at Iben, som havde hjulpet os 
sidste år, var blevet alvorlig syg og ikke kunne hjælpe i år. Det væltede lige et øjeblik 

”tegningen”.  

Men så er det jo skønt, at der findes friske og hjælpsomme piger blandt deltagerne. Da 
Jette Edvardsen kom med grønsagerne om torsdagen begyndte hun straks at rense, 

skrælle og snitte dem. Jette Nielsen mødte fredag morgen og hjalp med borddækningen 
og Marianne Larsen mødte fredag eftermiddag og hjalp med madlavningen.  

SKØNT at have sådan nogle venner.  

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 plad-

serne fundet. Der blev handlet i baren, imens blev rejer, laks, fiskepaté og kyllingesalat 
sat på buffeten.  

Vi har de tidligere år haft underholdning af Erik og Eigil og ”The Skidtfiskers”, hvilket 

mange også troede, de skulle opleve igen i år. Men som vi sagde, at dem kunne vi ikke 
blive ved med at slide på, så vi havde skaffet et par andre friske drenge, nemlig Jan og 

Andy.  

Det var sjovt at se pigernes ansigter, da vi trak tæppet fra, og Jan Schou og Andy Han-
sen gik ind. Der blev rig lejlighed til at synge med og til at få rørt lattermusklerne. De 

underholdt 1 time. Så blev det tid til buffet igen – Oksefilet, Svinemørbrad, Kyllingebryst 
og en masse lækre salater, rodfrugter, brød og dressinger.  

For at aflaste i køkkenet, blev Willy udstyret med kokketøj og stod for udskæring af ste-

gen.  

Lodtrækning på billetterne tog sin tid, men der var jo også hele 89 præmier – altså næ-

sten en til alle 115. FLOT FLOT !!! Til de der ikke var heldige i lodtrækningen, var der en 
trøstepræmie i form af 1 Sparegris (Sparekassen Faaborg) 1 Mulepose (Nordea) eller 1 
Indkøbsnet (Pigegruppen). Så alle kunne gå hjem med en gave.  

Efter ostebord og kaffe med sødt nærmede klokken sig 20:00 og pigerne begyndte 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 vores backstage-team: Underholdning: Jan 

Schou med pianist Andy Hansen Barfolk: André, Søren og Willy Pigeteamet: Brith og 

Maria. Jette Edvardsen for klargøring af rodfrugter torsdag aften Jette Nielsen for hjælp 
ved borddækning om fredagen Marianne Larsen for ”kokkehjælp” fredag eftermiddag og 

aften.  

Med den opbakning og de positive tilbagemeldinger vi har fået og stadig får, har vi be-

stemt lyst til at gøre det igen.  

Vi ses til næste år Ellen og Liselotte 



  



 
 

 

 



 



 

 

 



 

 

 

 



Vi har samlet de fantastiske tilbagemeldinger her – 

Åh, hvor de varmer!!!  

 

Kære Lotte, Ellen og alle de andre bag pigefrokosten. 

Tak for et fantastisk arrangement, - nu er mændene jo helt misundeli-
ge....... 

Venlig hilsen Bodil Harder 

  

1000 Tak for sidst !!! Det var super arrangement og rigtig hyggeligt :-)) 

Knus Lotte Strand 

  

Hej med jer, tusind tak for endnu en dejlig dag vi glæder os hele året til den 
dag, vi snakker om den hele året, det er så utrolig flot et arbejde i gør, tu-
sind tak det var lige en hilsen her fra Elmevænget. Kamma og Karen 

  

Hej Lotte og Ellen 

Tusind tak for en herlig frokost i lørdags. I må have været dødtrætte i går. I er godt nok 
et par gæve piger. 

Stort smil fra Ingrid Munk Andersen 

  

Tak for en smadderhyggelig pigefrokost 

Kære Ellen. 

Tusind tak for sidst. Hvor var det imponerende. Det var helt utroligt, hvad i 
havde fået lavet af dejlig mad, tak for det. Meget fint med Jan Schou, han er 
altid god. Hyggeligt at møde gamle Munkeboer og skolekammerater. Jeg 
glæder mig allerede til næste år. 

Godt der findes ildsjæle som dig og Liselotte. 

Kærlig hilsen Birte Lillesø Truelsegaard 

  

Ved godt at du Ellen og Lotte selvfølgelig har været ”primus motorer” og taget et kæmpe 
slæb i alt dette… og det var bare alletiders….. Alt var perfekt… i særdeleshed den fanta-
stisk lækre mad samt al det lækre hjemmebagte brød…. At du kan klare at stå med alt 
dette Ellen er mig en gåde !!!!!! 

Jeg tror NOMA ville være glade for at få fingrene i dig…. En skam at Munkebo Bakke er 
brændt ned til grunden ellers ku’ du ha trukket tusindvis af glade gæster til byen og 
Erik ku’ ha’ stået for underholdningen. Faktisk er det lige til at græde over at dette 
skønne sted helt er forsvundet!!!!! Jeg var deroppe, alene, for et stykke tid siden for at 
beundre udsigten…. Jamen, jamen, den er enestående….. 

Tilbage til festen…. Det var bare så hyggeligt alt sammen… Jan Schou var rigtig festlig 
og fornøjelig. Et rigtigt festligt indslag., men sjovest var nok at jeg fik hilst på en masse 
”pi’er” som jeg ikke havde set i 30 – 40 år…. Jeg bliver sg. helt nostalgisk …… 

Endnu en gang tusinde tak for et herligt arrangement… Jeg har allerede meldt mig til 
næste år….. 

Hils Lotte og alle jeres hjælpere.. 



Knus fra Nette 

  

Hej Ellen. 

Tusind tak for en fantastisk pigefrokost, godt lavet. 

Mvh Lisbet Søndergaard 

  

Kære Ellen og Lotte! 

Tusind tak for en fantastisk frokostfest i lørdags. Det var som sædvanligt helt i top. 

I er nogle fantastiske piger. 

Kærlig hilsen  Carol 

  

Hej Ellen og Liselotte, 

Bedre sent end aldrig …… 

Tusind tak for en dejlig dag den 1. marts. Det var også i år en rigtig dejlig 
og positiv oplevelse. Super mad, fantastisk underholdning og ikke mindst 

en masse glade damer. 

I kan bare det der. Håber I har kræfter og energi til også at arrangere en 
2015-pigefrokost. 

Mvh Susan (Larsen) 

  

Hold da op! 

Herlige piger, Højrøstet snak, Himmelske retter, Hjemmebagt brød, Hurtigtarbejdende 
herrer, Humørfyldt underholdning, Hyggelige timer, Helstøbt koncept. 

Heldige kartofler er vi, at alt dette Hører hjemme i Munkebo! 

Helle for en billet næste år! Grethe Nielsen 

  

Tusind tak for en dejlig pigefrokost, skøn mad og ligeledes skøn underhold-
ning, hvor får I dog alle de kræfter fra? 

m.v.h. Jette Andersen Askvænget 3, Munkebo 

  

Kære Ellen og Liselotte 

Et forsinket men en stor tak for en rigtig dejlig dag. Det hele var bare så perfekt . Maden 
var bare skøn - synd at man ikke kunne spise mere, underholdningen var virkelig god 
(men det er den jo hver gang. Glæder mig allerede til næste år. Rigtigt godt gået. 

Mange knus fra  Anne 

 


