
Hed
FEST: I går eftermid-
dag festede 300 piger,
kvinder og damer
igennem ved damefro-
kosten til Fest-l-By.
Frokosten er en-hyg-
gelig dag uden mæn-
dene for mange af
kvinderne.



Af Katrine Lund Walsted
Tlf. 7342 5124, klw@jv.dk

NORDBORG:300 festli-
ge og folkelige kvin-
der indtog i går fest-

teltet på Luffes Plads til Fest-
I-By.

- Vi er ikke den største da-
mefrokost, men vi har det
sjovest, sagde Hanne Peter-
sen i sin velkotnsttale til
kvinderne.

Og kvinderne gav hende
ret under stor jubel og hu-
jen. Meldingen om, at der
ikke måtte ryges i teltet, blev
dog ikke modtaget med
samme glædelige jubel.

- Buuuuuh, råbte mange
af kvinderne med tændte
smøger imellem fingrene.

Hanne Petersen informe-
rede de festklar damer om,
at der var mulighed for at
klage over betjeningen.

- Hvis der er nogle af tje-
nerne, der tager på Jer og
ikke gør det ordentligt, så
kan i klage dernede, sagde
Hanne Petersen og pegede
ned mod baren, hvor alle tje-
nerne stod parat.

De havde allerede skæn-
ket både første og anden
omgang af øl og hvidvin,
mens damerne gik til bords i
buffeten.

Asta Andersen og Gitte
Rosted har været med til da-
mefrokosten omkring otte
gange og var af sted med
veninder og kollegaer.

- Vi er med, fordi det er
sjovt. Det er en aften uden
mænd. Vores mænd samles
så om eftermiddagen der-
hjemme, og så samles vi se-
nere og griller sammen, 'så-
dan plejer det at være, fortal-
te veninderne.

Det er kvindernes dag
Lone Vallentin Unger og Lil-
lian Larsen var også glade
for en eftermiddag for sig
selv sammen med 298 andre
kvinder.

- Når man tager sig af alt i
dagligdagen, så er det rart
med en dag, hvor man bare
kan bajre den. Det er vores
dag, sagde Lillian Larsen.

Pigerne har også været
med til damefrokosten iSøn-
derborg.

- Men den her damefro-
kost er mere hyggelig og in-
tim. Det er bare en dag, hvor
man kan være sig selv uden
mand og børn, sagde Lillian
og Lone.

Maria jellev og Bettina
Matthisen er nybegyndere
som deltagere i damefroko-
sten i Nordborg.

Johnny Snor, til venstre, og Kieran Daly synes, det er sjovt at
bruge en eftermiddag på at servere til damefrokosten.

Lone Vallentin Unger, til venstre, og Lillian Larsen, i midten, har
været med til damefrokosten i 15 år og tre år.

- Vi er her for at hygge os
og have det rigtig sjovt, sag-
de Maria. .

- Det er rigtigt dejligt at
tage i byen uden at alle
mændene skal med, smilede
Bettina.

der sørgede for, at kvinderne
fik noget at drikke.

- Vi skal sørge for at fodre
dem af og sørge for, at de får
noget at drikke. Jeg gør det
ikke af pligt, jeg gør det for-
di, de skal bare have det
sjovt, sagde Kieran Daly, der
har serveret ved damefroko-
sten i over ti år.

Hans kolle a ohnnv .Snar;

De skal have det sjovt
Der var dog mænd i teltet i
form af de frivillige tjenere,



Der blev sunget masser af sange til damefrokosten i Nordborg. Og det skal selvfølgelig gøres stående på bænkene. FOTOS: NICOLAS EGEDORF

Asta Andersen og GiUe Rosted har været til damefrokost i mange år. De nyder en aften uden mænd, som de dog mødes med senere.

Kvinderne så frem til, at stripperen kom, imens måtte de nøjes
med tjenerne.

var klar til at servere for an-
det år i træk.

- Det er også sjovt for os.
Det er en dejlig eftermiddag.

De bliver lidt fulde, men de
er utroligt søde, sagde John-
ny Snor.

Kieran Daly syntes også,

Stemningen var god fra starten, og de 300 kvinder skulle hygge
sig i teltet frem til klokken 18.00.

at der er en god stemning i
teltet.

- Kvinderfester på en hel.
anden måde end mænd, de

er meget meget åbne. Det er
rigtig hyggeligt, sagde han
mens kvinderne stillede sig
op på bænkene for at synge.


