
 

 

 

 
Datoen for Pigefrokost 2016 

blev vedtaget og en Invitation 

blev sendt ud 22. november 

2015. Arrangementet skulle fo-

regå d. 30. januar – det tidligste 

vi nogen sinde har afholdt arran-

gementet. 

Årsagen var, at der er flere ele-

menter, der skal gå op i en høje-

re enhed: Vores, vores hjælpe-

res, skolekøkkenets og kulturhu-

sets kalendere.   

Vi besluttede ligesom sidste år, 

at bestilling af billetter skulle 

forgå via mail og kun 1 pr. person. 

Vi valgte at åbne for billetsalget 

kl. 12.00 d. 12. december. 

Der var også 114 billetter til 

dette års Pigefrokost. Vi blev 

hurtigt bekendt med at en del af 

pigernes kalendere ikke synes at 

d. 30. januar var godt, da der var 

et par større grupper, der ikke 

kunne deltage. Til gengæld gav 

det så plads til en del nye.  

Derfor blev slutresultat 100 del-

tagere.  

Det viste sig, at det var et godt 

antal – alle fik lidt mere albue-

rum, så det bliver det fremtidige 

antal deltagere. 

 

Munkebo Kulturhus 

Pigegruppen 

pigefrokost 2016  

Munkebo Kulturhus 

Pigegruppen 
 



Vi var igen i år meget heldige og ikke 

mindst taknemlige over de flotte 

gaver, vi fik af sponsorer til lod-

trækning på indgangsbilletten. Pige-

gruppen brugte også lidt til indkøb 

af præmier – så der var i alt 72 præmier FLOT FLOT. 

Vi gjorde ligesom sidste år:  Lod computeren trække numrene på forhånd. 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 efter det underholdende indslag, således at 

der også blev ”lidt arbejdstid” i køkkenet med klargøringen af hovedretten. 

Som I alle ved, så er det et stort arbejde at lave dette arrangement, og hver eneste 

gang har vi mange uforudsete udfordringer, som vi pludselig skal tage med ind i be-

regningerne. Vi gør hvad vi kan, for at ingen ”opdager” det, men når det trækker ud 

med hovedretten, så er det selvfølgelig lidt svært at skjule. Men lige netop her blev 

vi ramt af det mangelfulde køkken. Desværre er vi ikke herre over skolekøkkenets 

tilstand, og det mærkede vi i år. 

Alle ovne virker ikke, der er meget få bageplader, bradepander og riste, - og tempe-

raturen i ovnene er svingende, - så det var grunden til, at det trak lidt ud med ho-

vedretten. Opvaskemaskinen virker ikke – og har ikke gjort det i de 5 år vi har haft 

Pigefrokost o.s.v. o.s.v. 
 

Et arrangement med 100 spisende gæster kræver virkelig sit køkken. 
Vedr. underholdningen i år havde vi forhørt os hos forskellige kunstnere, men hono-

rar og manglende tid, var desværre elementer, der var imod os. Heldigvis fik vi 

hjælp fra Lars Arvad, da han foreslog Rasmus Krogsgaard. Rasmus skulle godt nok 

være i Herning kl. 18:00, men mente at kunne nå det hele, hvis han kom på kl. 14:30 – 

og selvfølgelig kom han det. 

Buffeten var som sædvanlig ”et tilløbs stykke” (se menuen andet sted). Der blev gå-

et 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 påskyndelse, i form af indsamlingen til os. Barfolkene havde en sparegris 

stående på baren, hvor mange kom lidt drikkepenge i.  

1000 tak siger vi alle.  

 

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

Underholdning: Rasmus Krogsgaard. 

Barfolk: Søren, Poul Erik og Willy  

Pigeteamet: Merete, Brith, Charlotte, Stine og Ditte.  

Samt Jette Nielsen for hjælp til borddækningen, og Jette Edvardsen for hjælp 

med grønsagerne. 
 

STØT VORE SPONSORER -  

de støtter os  
 

http://munkebo.dk/kulturhuset/tosegruppen/index.html


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, Munkebo – Matas, Munkebo – Clinic Skincare, Munkebo – Arbej-

dernes Landsbank – Granhavens Fodpleje, Munkebo – Munkebo Blomster - Merete / 
Salon design, Munkebo – Trille Schroll, Munkebo – Pigegruppen - Klinikken, Munkebo 

– Bøger og Papir, Kerteminde – Langegades Bageri, Kerteminde – Danske Bank – 
Kerteminde Apotek, Kerteminde – FS Kiosken, Munkebo – Walthers Fodklinik. Ker-
teminde – Oase for velvære, Odense. 
 
 

 

Tilbagemeldinger 
 

Mange tak for en virkelig fin dag, med dejlig mad og hyggeligt samvær. 

Jeg vil gerne inviteres igen!! 

Knus til dig og hele holdet bag Pigefrokosten  

Lizzie Sandberg  

----------------------------------------------------------------------------------------------

Hej Lotte mange tak for en dejlig tøsefrokost. 

Jeg skulle fortælle den go'e smed om underholdningen, men kan ikke huske hans 

navn - hjælp mig!! 

Ha’ en dejlig dag og nyd at tænke tilbage på alle os, der hyggede os. 

Kh. Grethe Smidt 

----------------------------------------------------------------------------------------------  

Tak for et fantastisk flot arrangement i går med lækker mad, hyggeligt samvær og 

god underholdning af Rasmus Krogsgård. Tidligere har han i en årrække boet hos min 

svigerdatters farbror Christian Ægidius (revyforfatter) på Sjælland – han er nu er død. 

Hvis jeg skal rette lidt kritik af Pigefrokosten synes jeg, at arrangementet var for 

langtrukkent. Det var ret sent vi påbegyndte hovedretten. 

Jeg glæder mig allerede til næste års pigefrokost. 

Med venlig hilsen 

Birthe Olsen 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kære Ellen og Lotte 

Tusind tak for endnu et fantastisk arrangement. Mad til *****stjerner 🍷🍲☕️god 

underholdning 🎸hvad mere kan man forlange?  

I må være godt trætte 😔. Knus fra Pia Karlsen 👍😘 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



Hej Ellen og Liselotte og hele jeres arbejdshold   

Tusind tak for endnu en fantastisk eftermiddag for alle vi skønne piger.  

Maden var som altid både for øjet og ganen, stemningen i top. 

Underholdningen er vi altid spændt på og han var bare god. 

Endnu engang mange tak, glæder mig til næste år  

Hilsen Jette Thygesen 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ville bare sige tak for en super hyggelig dag i går.  

Super, super lækker mad. 👍.  
Virkelig god underholdning. . 

Alt i alt en rigtig dejlig lørdag  

Kh. Helle Jensen  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej vil bare lige sige tak for i lørdags. Det er bare så hyggeligt og sjovt.  

Håber I nåede at slappe af i går.  

Knus fra Birthe 😄 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Det var en super dejlig dag, maden, underholdning og jeres værtskab var super.  

Tak for en fantastisk eftermiddag.  

Knus til jer  

Sinne 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

(Efter vores skrivelse ang. problemerne i køkkenet): 

Det mærkede vi ikke noget til - drak nok bare lidt mere rødvin. 

Hilsen Ingrid Hansen 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej Lotte og Ellen 
 

Jeg siger 100000000 tak for endnu et super arrangement. 

Jeg bemærkede slet ikke de problemer I havde i køkkenet.  

Vi hyggede os med rødvin ved vores bord. 

I er meget dygtige til at holde et sådant arrangement og Rasmus Krogsgaard var et 

super godt indslag.Han var da meget sød   

Kh Susanne Ramussen 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 



Hej alle sammen  

Mange tak for en dejlig frokost sikke et stort arbejde i lægger for dagen, 

I skal ikke være bange for at bede mig om hjælp en anden gang, selv om jeg er med 

som gæst. Jeg hjælper gerne til. 

Mange hilsner  Else Matzon 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kære Lotte og Ellen 

Jeg siger også mange tak for en dejlig dag, hvor I har gjort alt, hvad I kunne for at 

det hele skulle gå op i en højere enhed til en god dag. I har lagt utrolig mange ar-

bejdstimer i det, og vi fik noget lækkert at spise, god underholdning og fin betjening 

af omgængelige hjælpere. Mange hilsener til dem også. 
 

Jeg var glad for endelig at kunne deltage, og glæder mig allerede til næste år igen.  
 

Vi kunne jo håbe på, at der er midler til at opgradere diverse mangler i køkkenet. 

det er svært at arbejde med, når tingene ikke fungerer. 
 

Kærlig hilsen  

Ingrid 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Tak til jer for en fantastisk hyggelig dag, Dejlig mad og god underholdning 😊 😊 

Dejlig i har lyst til at stå for det 😊 

KH  Ellis Fjordbak 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej I to og de andre der hjalp til.  

Tusind tak for en endnu en dejlig tøsefest - rigtig hyggeligt.  

Lokalhistorisk forening oplevede det samme som jer, da de lavede mad til 50 menne-

sker dernede sidst på året, de klarede det også ligesom jer supert. 

Mange hilsener her fra Elmevænget Kamma og Karen 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Hej Ellen og Liselotte. 
 

Mange tak for sidst, det var som sagt første gang, jeg var med, men jeg blev virkelig 

underholdt. Det var bare så hyggeligt. 

Jeg har ikke fundet ud af, at det trak ud med hovedretten, så det siger jo også, at 

stemningen var fin. 

Vi ses helt sikkert til næste år. 
 

Med venlig hilsen 

Irma Madsen 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 



---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kære Lotte, Ellen m.fl. 

Det var helt sikkert en rigtig dejlig dag.  Nok mest frustrerende for jer med det 

elendige skolekøkken.  Vi hyggede jo blot med snak og opdagede ikke rigtig at jeres 

timing svigtede. 

Knus og kram – og glæder mig allerede til næste år. 

Man bliver da helt glad i “låget” af at være sammen med så mange kvinder, vi kender 

jo hinanden på kryds og tværs. 

 

Kate 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Kære Liselotte og Ellen  

Tusind tak for endnu en dejlig frokost.  

Dejlig og veltillavet mad – flot – flot klaret og fin underholdning – alt i alt flot arran-

gement.  

Glæder mig til næste år.  

Håber for Jer at ovne og opvaskemaskiner virker, det må ikke være sjovt når tinge-

ne ikke virker og man står med så mange gæster.  

Med venlig hilsen  

Karin Nielsen – Næsset  

---------------------------------------------------------------------------------------------- 

Et forsinket mange tak.  

Jeg deltog for første gang og håber ikke, at det bliver sidste gang.  

Jeg vil meget gerne på deltagerlisten. 

Mvh. Anne Kuehl 
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