Så er der fest igen
..og vi skal lave en bordplan, men hvordan? Der er mange måder at lave sådan en på. Det skal jo gerne være sjovt!
Her er et par forslag:

Farver

Kontaktannonce

Hvis salen er dækket op med mange mindre
borde. Og alle får lov til at sætte sig hvor de har
lyst, så vil de klumpe sig sammen med nogle de
kender!

Efterhånden som mændene kommer til festen, får
de besked på at de skal skrive en kontaktannonce
(uden pigerne ser hvad de skriver), de må ikke
skrive navn eller andre kendetegn på, den afleveres
til værten.

Nu er det bare sådan at værterne har forberedt
dette, ved at sætte en masse farver (så mange
som der er borde) skiftevis i bunden på alle
tallerkenerne.

Når alle er kommet og værten har alle
kontaktannoncerne, hænger / klister han dem op på
en væg eller dør.

Når alle sidder ned, får de besked på at de skal se
under deres tallerken, og den farve der er under
denne, henviser til det bord med denne farve (det
kan være et farvekort / skilt som står midt på
bordet). Ved dette bord sætter de sig valgfrit, bare
de sidder skiftevis herre / dame. Nu sidder de godt
blandet!

Nu skal alle pigerne så vælge en fyr ud fra en
kontaktannonce, pigerne læser så annoncen højt, så
skulle fyren meget gerne bekende kulør.
På bordene er der kun bordkort til pigerne, så
pigerne tager deres udkårne fyr med til deres plads.

Auktion

Gevindbolte

I indbydelsen får pigerne af vide at de skal have
nogle enkroner med til en auktion!
Lige som i "Kontaktannonce" skal herrerne skrive en
kort beskrivelse af sig selv uden navn.
Når alle er kommet, så læser værten herrernes
beskrivelser op, en ad gangen, og nu skal pigerne så
byde fra 1 krone og fremdeles til alle herrerne er
solgt.
Så finder de deres pladser lige som i
"kontaktannonce".

Når gæsterne kommer trækker de i en pose (to
poser, en med møtrikker og en med bolte. Alle i
forskellige størrelser, antal som svarer til antal
gæster): pigerne trækker en møtrik og herrerne
trækker en gevindbolt.
Nu skal pigerne og herrerne prøve sig frem, til de
finder sammen, ved at de har en møtrik og en bolt
som passer sammen (har samme gevind størrelse).
Når de har fundet hinanden, finder de sammen
pigens plads / bordkort.

Dyrene på gården

ZOO

Et selskab med flere mindre borde. På alle bordene
er der billeder, eks. et bord med et billede af en ko,
et andet med et billede af en gris o.s.v.

På alle bordene er der bordkort til damerne. Når
gæsterne kommer trækker de i en pose for herrerne
eller en for damerne, en seddel med navnet på et
dyr (kun én f.eks. løve i hver pose).
Når de skal til bords, skal både damer og herrer
kravle eller gå rundt og sige deres lyd som det dyr
de er. Og på den måde finde deres bordherre eller
borddame.

Når gæsterne ankommer trækker de en seddel med
et billede af en gris eller en ko (det kan også bare
være en tekst). Ud fra det de har trukket, finder de
det bord de skal sidde ved. De fordeler sig selv ved
bordet, skiftevis herre - dame.
En sjov ekstra ting. Hvis bordet vil synge en sang,
holde en tale, eller deltage i en evt. konkurrence. Så
skal bordet altid starte med at præsenterer sig med
bordets lyd (eks. grise-lyd: ØF).

Memory-spil
Mellem herrerne og damernes plads på bordet lægges en brik fra et memory / huskespil. Den tilsvarende
brik fra spillet klippes i to, venstre del lægges i herre-skålen, og højre del i dame-skålen, hvor gæsterne
trækker et kort hver.
Idéen er at de skal finde deres bordpartner ved hjælp af deres halve kort / halve billeder, for derefter at finde
deres plads ved bordet....

