
 

 

 

 

 

 

 

 

Pigefrokosten 2015 i ord og billeder. 
 

Beslutningen om en Pigefrokost 2015 blev taget og en Invitation blev sendt ud 22. december 

2014. Arrangementet skulle foregå d. 21. februar.  

Vi besluttede ligesom sidste år, at bestilling af billetter skulle forgå via mail og kun 1 pr. person. 

På grund af forvirringen sidste år med hensyn til hvornår kl. 00.00 er, så valgte vi, at åbne for 

billetsalget kl. 12.00 d. 3. januar.  

Der var 114 billetter til dette års Pigefrokost, og søndag aften kunne der samles en tilbagemel-

dingsliste på 82 stk. – et klart bevis på, at dette års pigefrokost også ville blive en succes. 

Da billetterne kunne afhentes d. 17. januar var der kun 5 tilbage, men de blev solgt denne dag. Vi 

fik 3 på venteliste, men de var også heldige, da der var andre, der havde været for hurtige med 

deres køb. 
 

Så kunne vi gå i gang med alt det praktiske.  

Pludselig melder tvivlen sig alligevel: ”Kan vi nu leve op til forventningerne fra sidste år?”  
 

Vi var igen i år meget heldige og ikke mindst taknemlige over de flotte gaver, vi fik af sponsorer 

til lodtrækning på indgangsbilletten. Der var i alt 102 præmier FLOT FLOT – så kun 12 måtte 

desværre gå hjem uden gevinst.  

Klog af skade og langtrukken lodtrækning sidste år, lod vi computeren trække numrene på for-

hånd. Alle kunne med det samme se om- og hvad de havde vundet. Der blev nemlig udleveret lister 

med billetnummer, sponsorer og præmier. 

Selve udleveringen af præmierne skete så med passende mellemrum, således at der også blev 

”lidt arbejdstid” i køkkenet med klargøringen af næste ret. 
 

Underholdningen i år havde vi selv glædes os meget til at præsentere. Det er jo ligesom blevet 

en tradition, at det er mænd, der får lov at komme denne dag. Så vi var meget spændte på, hvad 

pigerne ville sige, når vi præsenterede vores gæst som en 80-årig, de kendte fra deres teenage-

år og vis sange de alle har sunget med på. 

Så det vakte jubel, da ”Elvis duo” trådte ind og sikke en eftermiddag vi fik. 

Buffeten var som sædvanlig ”et tilløbs stykke” (se menuen andet sted). Der blev gået til fadene 

og rosende ord flød frit. 

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 deltagere, og ikke mindst den store på-

skønnelse, i form af indsamlingen til os: En flot sammenplantning fra Munkebo Blomster samt ga-

vekort til Sund Massage.  

Barfolkene blev begavet med Munkebo Bryg og Hjælpepigerne med en lækker lille pakke fra Ma-

tas.  

 

Munkebo Kulturhus 

Pigegruppen 

pigefrokost 2015  

Munkebo Kulturhus 

Pigegruppen 
 



1000 tak siger vi alle.  

 

Vi vil også benytte lejligheden til at takke vores backstage-team:  

Underholdning: ”Elvis duo” v/Henrik Busborg og Torben Balle. 

Barfolk: André, Søren og Willy  

Pigeteamet: Merete, Brith og Maria.  

Samt Jette Nielsen for hjælp til borddækningen. 

 

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. 

Hilsen Ellen og Liselotte  

 
Der skal naturligvis også lyde en kæmpe TAK til vores sponsorer:  
Munkebo Seafood – Dorthe’s Fodpleje, Munkebo – Classic Trim/Vintage Shop, Munkebo – Second Generation, 
Munkebo – Matas, Munkebo – Clinic Skincare, Munkebo –Sund Massage, Munkebo – Willy design, Munkebo – Ar-
bejdernes Landsbank – REMA1000, Munkebo – Granhavens Fodpleje, Munkebo – Munkebo Blomster - Merete / 
Salon design, Munkebo – Musik OASEN, Munkebo - Center For Fysioterapi & Træning - Torben Schroll, Munkebo – 

Pigegruppen - Mads Nørby/Kerteminde Revy - Nordfyns Bank, Kerteminde – Klinikken, Munkebo – Lotte’s Grill, 
Munkebo – Kreta Pizza, Munkebo – IMERCO, Kerteminde – Bøger og Papir, Kerteminde – Expert, Kerteminde – Det 
nye Refning Poulsen, Kerteminde – Langegades Bageri, Kerteminde – Danske Bank – Amalie, Kerteminde – Ker-
teminde Apotek, Kerteminde – FS Kiosken, Munkebo – Naturama, Svendborg – Kansas, Odense – Edrington – 
Elvis duo, Odense. 

 
 

 
Et lille udsnit af alle de mange flotte sponsor gaver. 

 
 
 
 
 



 
Menu. 

 
Velkomst: 

 
Velkomstdrink med  Chips, Oliven og Nødder 

 
Forretsbuffet: 

 
Rejer med Mayonnaise 

Røget Laks med  Dilddressing 
Fiskelagkage 

Amerikansk  Rissalat 
Skinkestang 

Gammeldags kyllingesalat 
Udvalg af hjemmebagte Brød 

 
Hovedretsbuffet: 

 
Helstegt Oksefilet med  Bagt Mos, Marinerede Gulerødder 

Rødvinssause, Marinerede Bønner og 
Broccolisalat 

Thaimarineret Mørbrad med  Afgurkesalat og Nudelsalat 
Fetasalat med Oliven 

Pestomarineret Kyllingebryst med Bacon, Små Ovnstegte Kartofler, 
Salat  af Spæde Salater med Strejf af Sommer 

Vintersalat med Valnødder og Tranebær 
 

Ostebord: 
 

Brie med  Solbærkompot 
Saga med  Mandler i Vaniljehonning 

Emmentaler med Peberfrugter 
Danbo med Blåbær 

Syltede Abrikoser  i Portvin 
Frugt 

Brød og Kiks 
 

Kaffe /The med Chokolade 
 
 

Velbekomme 
 
  

 
 



 

 

Der skal købes ind Der skal bages 

 

Der skal prøves tøj Der skal dækkes bord 

 

Der skal blomster og lys på bordene 



                                   

 

 

 

        

 
  

 

 
 

  Så er forretterne sat på buffeten 

 

  Gode brød går man heller ikke forkert af                         

    

  

                  

          

 

Der skal mange salater til 

  Endnu flere salater 

Det er godt med ekstra hjælp i køkkenet 

En fiskelagkage er altid et hit 

 



   

           

       

   

 



        

                     

             

        

 

         

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

Og her er det smukke ostebord 

Så er hovedretterne sat på   


