
Her har Anna bygget et par servietter op omkring vand-
glasset på tallerkenen. Hun er vild med at finde på nye ide-
er at gøre bordene festlige på.

Af Britta Kristiansen

Fester udvikler sig til at blive 
mere og mere specielle og meget 
mere individuelle. Folk vil gerne 
holde en helt anden fest, end den 
naboen har holdt. Det gælder alt 
fra invitation til bordpynt, farve på 
dug og et egentlig tema.

Fjends Folkeblad er taget på be-
søg hos en kvinde, der ved rigtig 
meget om midtjyske fester. Anna 
Thybo har gennem 24 år været 
festarrangør og udlejer af alt til 
små og store fester i firmaet Party 
Service, der har hjemme i Stoholm. 
Sammen med forretningen med 
udlejning af alt fra telte til bestik, 
driver hun også en webbutik med 
lys, servietter og meget andet.

Og hun kan klart mærke, at folk 
nu om dage sætter meget ind på at 
lave fester, hvor alt skal være i or-
den og gerne må være lidt ander-
ledes end andre fester.

Noget af det mest specielle hun 
har været med til at lave, var en 
cowboy-fest. Det satte Anna på 
noget af en opgave. Hun var ude 
for at finde hundeproppistoler, så 
alle kunne blive udstyret med en 
"skyder", ligesom alle skulle have 
en cowboyhat på. Hun fandt også 
frem til nogle kunstige kaktusser. 
Og da familien selv havde heste og 
andet cowboyudstyr, så blev det en 
helt fantastik western-fest.

En anden fest skulle holdes af en 
mand, der ikke var så meget til fint 
pynt og den slags. Her fandt Anna 
på at bruge Ekstra Bladets Side 9-
piger som underlag på alle borde. 
Så der blev fremskaffet en helt 

masse aviser - og så blev Side 9-
pigerne lagt ud på bordet, og der 
blev lagt en klar plast over. Det 
gav en masse herlige grin og var 
med til at sætte festen godt i gang. 
Det gav den helt rigtige stemning 
til den fest.

Folk er også blevet mere modige 
og opfindsomme. Og det passer 
den kreative Anna Thybo godt. 
Hun elsker at finde på nye ideer:

- Jeg kan ikke forklare, hvor mi-
ne ideer kommer fra. Jeg har altid 
været kreativ og tankerne og ideer 
vælter bare frem. Det kan være, 
når jeg sidder og snakker i telefon 
og pludselig får en idé. Det kan så-
gar være om natten, der lige plud-
selig dukker en idé op, fortæller 
Anna, der leverer til alle typer fe-
ster, både private og firma-fester.

Den mere kreative del af virk-
somheden tog fart i 1992. Pludse-
lig ville folk gerne gøre mere ud af 
alt omkring festerne. Normalt laver 
Anna Thybo nogle prøveopstillin-
ger efter at have talt med kunden 
om dennes ønsker. Så tager hun 
billeder af det og tager ud til kun-
den. På den måde kan de i fælles-
skab finde ud af alt fra bortkort til 
invitationer, servietter og alt det 
andet, som en moderne fest nu in-
deholder. Mange kan godt lide, at 
farverne går igen på alt omkring 
festen. Eksempelvis at invitation, 
bordkort og den slags er lavet i 
samme farver og samme stil. Så 
tingene hænger sammen. Og der 
er mulighed for, at rammerne til li-
vets fester er helt perfekte.
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Fester med tema og kulør

En mand fik en fest med Side 
9-piger fra avisen på bordene 
- men da det skulle vises frem 

på en messe, så valgte Anna 
nogle andre sider af avisen, så 
folk ikke blev forargede. Men 

side 9-pigerne på bordet var et 
hit til festen.

Lilla har været fremme nogle år, men er stadig et rigtig stort 
hit til festbordet. Her Anna Thybos bud - også på invitation 
og bordkort i samme nuancer.


