
Hej	  alle	  sammen	  	  
	  
Vores	  tur	  til	  San	  Diego	  er	  nu	  godkendt	  på	  begge	  arbejdspladser.	  Det	  betyder	  at	  vi	  rejser	  til	  
Californien	  1.	  oktober	  og	  er	  væk	  et	  halvt	  år.	  Så	  20	  grader	  og	  nye	  oplevelser	  venter	  os	  hele	  
vinteren.	  	  Derudover	  har	  vi	  begge	  snart	  fødselsdag,	  så	  vi	  synes	  at	  en	  fest	  er	  på	  sin	  plads!	  	  
	  
Denne	  fest	  skal	  foregå	  den	  17.	  september	  kl.	  16.16	  på	  Salbyvej	  15.	  
Årstiden	  taget	  i	  betragtning	  er	  en	  Oktoberfest	  (som	  faktisk	  starter	  den	  17.	  september	  i	  
München)	  selvfølgelig	  det	  vi	  skal	  holde.	  

	   	  
Så	  find	  de	  store	  maver,	  lederhosen,	  tyrolerhatten	  og	  dirndl	  frem.	  	  Hvis	  ikke	  du	  har	  en	  tysk	  
nationaldragt	  hængende	  i	  skabet	  er	  der	  her	  et	  par	  tips:	  	  
	  
Til	  mændene:	  Lederhosen	  kan	  erstattes	  af	  korte	  bukser	  med	  seler,	  skjorten	  er	  en	  selvfølge,	  
sokkerne	  skal	  trækkes	  helt	  op	  til	  knæene,	  en	  tyroler	  hat	  eller	  vest	  kan	  pifte	  påklædningen	  op.	  
Så	  lad	  skægget	  gro	  og	  spis	  lidt	  ekstra	  godt	  de	  kommende	  dage,	  medbring	  dit	  waldhorn	  og	  lev	  
op	  til	  alle	  fordomme.	  
	  
Til	  damerne:	  En	  dirndl	  kan	  være	  korte	  eller	  lange	  kjoler,	  men	  også	  korsage	  og	  nederdel.	  Hertil	  
hører	  det	  lille	  forklæde,	  hvor	  en	  vigtig	  detalje	  er	  hvilken	  side	  man	  binder	  sløjfen.	  Bindes	  den	  i	  
højre	  side	  er	  man	  afsat,	  venstre	  side	  er	  man	  single.	  Under	  kjolen	  er	  som	  regel	  en	  hvid	  
skjortebluse	  med	  puf	  ærmer	  eller	  blonder.	  	  Så	  tøser	  find	  en	  kjole	  frem	  af	  skabet,	  på	  med	  de	  
pæne	  sko,	  flet	  håret	  og	  se	  så	  tyske	  og	  feminine	  ud	  som	  muligt.	  	  
Det	  hænder	  også,	  at	  man	  ser	  kvinder	  med	  lange	  lederhosen	  og	  pæne	  skjortebluser.	  
	  
Vi	  håber	  at	  se	  jer	  alle	  sammen	  i	  den	  rigtige	  bayerske	  stemning,	  	  klar	  til	  hornmusik,	  fællessang,	  
pølser,	  maß	  og	  dans	  på	  bordene	  	  
	  
Trinken	  wir	  maß	  haben	  wir	  spaß!	  	  
	  
Herzliche	  Grüße,	  	  
Karina	  und	  Jens	  
	  
SU:	  snarest	  muligt.	  
	  
	  


