
Nordals-kvinder
edm

I Damefrokosten
på Nordals sam-
lede 360 delta-
gere, mens kun
godt 100 fandt
vej til herrernes
arrangement.

NORDBORG: Kvinderne på
Nordals forstår· at feste. Og
en gang om året får de festli-
ge talenter lov til at udfolde
sig for fuld udblæsning uden
smålige hensyn til hankønnets
sarte gemytter - nemlig når
der er damefrokost i forbin-
delse med Fest i By.

Her var der i går samlet
360 opstemte kvinder i Nord-
·als Idrætscenter, hvor den
store hal genlød af rå kvinde-
snak og klirrende flasker,
mens de få tilstedeværende
herrer var dømt til rollen som
underdanige opvartere.

I selskab med hinanden, et
solidt frokostbord og drikke-
varer i stride strømme more-
de kvinderne sig i en grad,
der sprænger rammerne for
enhver beskrivelse og ville
have hensat eventuelle ægte-
fæller eller afkom i måbende
forbløffelse, .så de med røde
ører kun havde et spørgsmål
svirrende i hovedet: Er det

virkelig min kone/kærerste/
mor?

Nu er det ikke sådan, at de
nordalsiske mænd er en flok
hængehoveder. I det kogende
hede frokosttelt var repræ-

sentanterne for hankønnet
nemlig samlet til deres fro-
kost. Og her var der bestemt
også både stemning og bræn-
dende tørst at spore, mens
frokosten blev skyllet ned til

akompagnement af et dri- 1,
stigt, alsisk erotikshow , hvor e,
»Midde« kunne opleves i sin ~(
blomstrende pragt med top- [1;
hue, perlonkittel, gummistøv-
ler og mod på frække histori-
er.

Men åbenbart er der altså I
flere festlige kvinder end
mænd på den nordlige del af
Als. For mens kvindefrokost- •
en hvert år samler godt og vel
300 deltagere, er der som re-
gel ikke mere end godt 100
mænd, der tør lade de laveste
drifter få frit løb over det årli-
ge frokostbord. Således var
der også i år kun solgt 115
billetter til herrefrokosten.

Muligvis er det hele dog
kun et spørgsmål om tid. Da-
mefrokosten kører nemlig nu
på 12. år og har efterhånden
udviklet sig til en fast tradi-
tion og mærkedag i den kvin-
delige livscyklus på Nordals.
Herrefrokosten er derimod et
noget nyere fænomen i for-
bindelse med Fest i By og
skal muligvis kun have tid til
at svulme op til en stor,
stærk, saftig sag. Faktisk var
der de første år også kun om-
kring 80 deltagere til dame-
frokosten.

Dristig, alsisk erotik
satte stemningen i
vejret hos herrerne,
der var samlet i det
kogende hede fro-
kosttelt.



360 nordalsiske kvinder samlet over en kæmpefrokost er en eksplosiv blanding, som bestemt ikke egner sig for
hankønnets sarte ører.


