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Anna har ingen planer om at skrue ned for tempoet
Arbejdsglæde. 
Anna Thybo fra 
Stoholm nærmer 
sig 65 år, men der 
er ingen planer om 
at gå på pension 
og afvikle firmaet 
Partyservice 
Aps, som hun har 
drevet i 25 år.

Af Uffe Salomonsen
uffe@bergske.dk

STOHOLM: Det er en travl tid 
netop nu for Anna Thybo fra 
Stoholm. Konfirmationshøj-
sæsonen er hastigt på vej, og 
med sommeren kommer også 
bryllupssæsonen, og det kan 
mærkes på Ågade 61, hvor 
hun holder til med firmaet 
Partyservice Aps. 

Og sådan er det tanken, at 
det skal blive ved med at væ-
re et stykke tid endnu, selvom 
om firmaet netop er rundet 25 
år, og indehaveren er på vej 
mod de 65 år.

»Jeg skal ikke til at holde. 
Hvad skal jeg så lave. Jeg sy-
nes stadig, det er sjovt. Det er 
jo glade mennesker, der glæ-
der sig, som jeg har med at gø-
re hver dag. Og man får også 
nogle sjove oplevelser. Senest 
har jeg haft kunder, der bor i 
både Hong Kong  og Bruxelles, 
som skal hjem for at blive 
gift,« fortæller Anna Thybo.

Hun er oprindeligt handels-
uddannet af  to gange, og be-
gyndte arbejdslivet i skobu-
tikker. Ved siden af  arbejde-
de hun også som tjener, og det 
gav interessen for borddæk-
ning og bordpynt, som hun i 
slutningen af  firserne gjorde 
til hendes selvstændige leve-

vej med firmaet i parcelhuset 
på Ågade, hvor hendes mand 
i mange år drev vognmands-
forretning.

Udvidet flere gange
»Jeg begyndte, da vores dat-

ter skulle til at gå i skole, og 
så ville jeg gerne være mere 
hjemme. Jeg lagde ud med at 
købe kuverter og stole og så 
videre til 200 mennesker, og 
så kunne jeg jo bare sælge det 
igen, hvis det ikke gik. Men 

året efter havde jeg til 600 ku-
verter og i dag har vi til 2200 
gæster. Og der er da også byg-
get til flere gange for, at vi kan 
have det hele,« fortæller Anna 
Thybo.

Inden hun blev selvstæn-
dig, var hun ved elektronik-
virksomheden DEIF i Skive i 
15 år, hvor hun blev den tredje 
ansatte, og hvor hun nåede at 
arbejde både i fabrikken og si-
den med salg og meget andet.

Men hun skiftede altså for 

at få hendes eget, og det har 
hun ikke fortrudt, konstaterer 
hun og fastslår med et grin, at 
hun nok er for selvstændig til 
andet.

Masser af farver
Undervejs har hun også til-
føjet en internetbutik, som 
forhandler pynt til festborde 
i form af  duge, servietter og 
forskeligt pynt og lys.

»Jeg er god til at sætte far-
verne sammen, og jeg er også 

god til at få nye idéer til borde-
ne, selvom jeg ikke ved, hvor 
det kommer fra. På praktiske 
dage er det svært at få tid til at 
få nye kreative idéer, men det 
er der, når jeg er afsted med 
campingvognen og kigger ud 
over vandet,« fortæller hun.

Og hun kan godt lide far-
ver, fastslår hun og et kig på 
de mange eksempler på fær-
digtpyntede bordopdæknin-
ger, som hun har lavet, viser 
også, at hun ikke er bange for 

at bruge hele farveskalaen fra 
orange til sort og fra lyserød 
til beige.

»Jeg var tidligt ude med at 
have bordopdækningen og 
hjemmesiden med som en del 
af  firmaet. Og der altså nog-
le gange nogle, der kommer 
for at nappe idéerne, så jeg 
har været nødt til at forby-
de fotografering herinde. Jeg 
har oplevet folk, der simpelt-
hen kommer og systematisk 
tager billeder af  alle bordop-

dækningerne og suser af  sted 
igen. Og det er jo træls, når nu 
jeg har brugt mange timer på 
at lave de borde og sammen-
sætte farvene,« siger hun.

Mistede sin mand 
Anna Thybo mistede sidste år 
sin mand, der kæmpede mod 
en kræftsygdom i 10 år, men 
det har ikke betydet, at hun er 
nærmere en lukning eller salg 
af  firmaet, forsikrer hun.

»Det har været en hård tid, 

men firmaet har jo gjort det 
muligt for mig at kunne væ-
re hos ham undervejs og være 
med på forskellige hospitaler, 
og jeg har fået hjælp fra mine 
gode medarbejdere. Den mu-
lighed havde jeg ikke haft som 
ansat i en virksomhed, så og-
så i den periode har jeg være 
glad for at have mit eget,« si-
ger Anna Thybo.

Hun driver også et mindre 
transportfirma, et firma der 
sælger skibscontainere, og så 
er der internetbutikken med 
pynt og servietter og så vide-
re. Så når hun bliver træt af  
det fysiske arbejde med at slæ-
be bestik, lysestager og stole 
ud og ind, så vil hun bruge ti-
den til at pleje de firmaer lidt 
mere.

Men det bliver ikke endnu, 
forsikrer hun med et smil.

Anna Thybo har haft 
firmaet Partyservice Aps 
i Stoholm i 25 år, men hun 
har ingen planer om at holde. 
Foto: Morten Dueholm

Farveskalaen kommer i brug på de eksempler 
på festlige bordopdækninger som er en del af 
butiksudstillingen og Anna Thybos produktudvalg. 

Da firmaet begyndte lagde Anna Thybo ud med at have 200 
kuverter klar til udlejning, men siden er antallet vokset flere 
til omkring 2200 kuverter i dag. Og det fylder på hylderne.

Lysestager i massevis er også blandt det ekstra udstyr til 
festbordene, som lejes ud hos Partyservice Aps i Stoholm.

»
Jeg lagde ud 
med at købe 

kuverter og stole 
og så videre til 200 
mennesker, og så 
kunne jeg jo bare 
sælge det igen, hvis 
det ikke gik. Men året 
efter havde jeg til 600 
kuverter og idag har 
vi til 2200 gæster. 

ANNA THYBO,  

Partyservice Aps.


