
Stemningen var i top lige fra starten. Damefrokosten ved årets Fest-i-Byblev alle tiders succes,og samtidig betydelig større
end sidste år. Pigerne var straks oppe på bænkene til de mange fællessange. Motion er godt, når man skal sætte en tre
retters menu til livs. Foto: Ulrik Pedersen

Op på bænken, Karoline
Fra første fløjt var der
høj stemning i festtel-
tet ved Nordals Idræts-
center. Arets damefro-
kost ved Fest-i-By slog
alle deltagerrekorder.
Pigerne fik nogle herli-
ge timer i selskab med
hinanden. Mandestrip
var eftermiddagens
trækplaster.

AF POUL HARTVIG
Telefon 73425122

NORDAIS: Der er med ga-
ranti en del af deltagerne i
damefrokosten på Nordals i
går eftermiddag, der vågner
op med susen for ørene.
Ikke kun på grund af måske
lidt for meget alkohol, men i
ligeså høj grad på grund af
de timer de tilbragte i lidt af
et støj-inferno.

Omkring 300 var med til

årets damefrokost ved Fest-
i-By, og det var rekord. Sid-
ste år havde man helt nøjag-
tig 206 deltagere med til fro-
kosten .'

Fra første fløjt
Præcis klokken tretten satte
frokostens toastmaster, Jet-
te Skov Norinder, gang i lø-
jerne, og pigerne var med
fra første fløjt. De beviste
med det samme, at piger og-
så kan synge - højt.

Specielt når det er sangen
om Pigerne fra Nordals på
den gammelkendte melodi
om Flickorna fra Småland.
Den gik rent ind til en kunst-
nerisk karakter på fem.

Underholder selv
Fra arrangørerne side er
der ikke lagt for megen un-
derholdning ind i damefro-
kosten. Den sørger delta-
gerne nemlig selv for.

Det har man erfaring for

fra de øvrige år. Og man har
faktisk en snes års erfaring i
damefrokost på Nordals.

Nogle synger en sang, an-
dre fortæller måske en hi-
storie. Alt bliver modtaget
med åbent sind og klapsal-
ver.

Mandestrip
Nogen underholdning var
der dog sørget for ved årets
damefrokost. Det var - na-
turligvis - strip. Mandestrip.
Det har man prøvet tidligere
ved en damefrokost. Derfor
ved man, at det er noget, der
virkelig rykker hos pigerne.
Gårsdagens indslag var be-
stemt ingen undtagelse.

Da mandestrippen be-
gyndte, havde festen været i
gang i godt et par timer, så
der var virkelig kommet
kog på stemningen. Det
gjorde ikke entusiasmen
mindre hos tilskuerne.

Årets menu var lidt ander-
ledes. Der var en forret med

melon og skinke. Hovedret-
ten var den samme som tid-
ligere, helstegt vildsvin med
tilbehør og som dessert is
med frugter.

Det hele blev skyllet ned
med rigeligt mål af fadølog
vand, men bededag i år var
også en varm dag med høj
solskin, og det krævede lige
lidt ekstra væske.

Mændene svedte
Mens pigerne spiste og mo-
rede sig, knoklede omkring
30 mænd fra Klub 22. Det er
gamle fodboldspillere, der
bakker op omkring Fest-i-
By og ved damefrokosten
blandt andet tager sig af ser-
vering, oprydning, opvask
og hvad der ellers hører
med.

De var bestemt lykkelige,
da frokosten var slut, og de
kunne tage et velfortjent pu-
sterum. Det havde været en
lang og hård frivillig ar-
bejdsdag for dem.


