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Af Britta Kristiansen

Klassisk med et twist eller 
pangfarver. Der er masser af 
forskellige muligheder inden-
for moden i borddækning. 
Og et sted, hvor de ved alt 
om den slags, er hos Party 
Service på Ågade i Stoholm. 
Anna Thybo har nu gennem 
24 år udviklet sin forretning 
til at være alt indenfor udlej-
ning og salg til fester af en-
hver slags, små og store, for-
melle eller uformelle, til unge 
og til ældre.

I øjeblikket er der masser 
af detaljer i borddækningen. 
Der er helt nye måder med 
bordkort. Der er løbere i alle 
mulige kulører til at give et-

hvert bord og enhver dug et 
ekstra twist. Anna Thybo for-
tæller, at hun hele tiden har 
masser af ideer til nye måder 
at gøre tingene på.

Hele tiden er hun også på 
udkig efter nye ting til sor-
timentet, som hun har på 
hylderne til kunderne. Stil 
og mode skifter. Nogle er til 
det prangende, nogle er til 
det diskrete, nogle er til det 
vilde, andre til det enkle. Og 
det kan alt sammen findes på 
hylderne hos Anna. Hun tæn-
ker hele tiden på den kreative 
del, som hun udvikler og op-
finder.

Det er meget forskelligt, 
hvor meget folk vil have Anna 
til at hjælpe til den store fest. 

Men hun tilbyder eksempel-
vis også at folde servietterne 
på forhånd. Og en serviet 
kan hun folde på mere end 
100 måder, fortæller hun. Så 
alene det kan give meget for-
skellig stil til bordet.

Hun præsenterer også lige 
nu nogle spændende nye 
pose-lys. Et fyrfadslyd sættes 
i en fin lille pose og bliver til 
et smukt lys - eventuelt sat i 
vand.

I øjeblikket holder Anna 
og Party Service åbent hus i 
nogle weekender, så man kan 
komme og få ideer til forårets 
og sommerens mange fester. 
Blandt andet i næste week-
end og i weekenden den 5. 
og 6. marts. På konfirmand-

messen i Viborg havde Party 
Service også en meget velbe-
søgt stand, og det gav kunder 
langvejs fra. For kunderne 
er ikke bare lokale. Der er 
kunder fra det meste af Jyl-
land. Og på webshoppen på 
internettet har Stoholm-for-
retningen kunder fra hele lan-
det. For Anna går meget op i 
at være på de nye medier og 
findes såldes også på face-
book. Og der er masser af 
varer til hylderme - både når 
det gælder udlejning og salg 
til de festlige stunder.

Hvidt og guld - lilla og grønt

Ud over farver, så kan festerne også tilføres mange andre ting, der gør det til noget helt særligt, fortæller Anna Thybo fra Party Service.
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