Dorrit Christensens fødselsdag

Thomas, du skriver "Tak for sidst"........det er sandelig mig, der takker.
Og ja, selvfølgellig skal I have en kommentar om min fødselsdag, som jeg med stor fornøjelse holdt hos jer
d. 8-9/8.
Det var bare så fantastisk det hele, så jeg hverken ved, hvor jeg skal begynde eller slutte. Jeg er "høj" endnu
af den oplevelse, og det samme er alle mine gæster.
Alle har meldt tilbag, at de havde en fantastisk oplevelse hos jer, og var begejstrede for hver del af
arrangementet.
Alt var bare så sjovt og hyggeligt lige fra vi ankom til vi tog af sted igen næste formiddag. Alle slappede af og
nød de forskellige oplevelser og muligheder undervejs i fulde drag.
I havde tænkt på alt ned i mindste detalje, selv regnslag og toiletpapir kom ikke til at mangle. Og
undertegnede var temmelig rørt, da i minsandten også havde pyntet hestevognene med flag. Det var sådan
en barnlig glæde, der vældede op i mig, da jeg gennem træerne fik øje på flagene. "eeejjj .... de har også
pyntet vognene."
Og maden var god. Alle har rost den.... og vinen med. Og det var bare så hyggeligt næste morgen, da i stod
og stegte bacon og æg på den store pande.
I skal også have ros for jeres måde at være på gennem hele forløbet.
Med imødekommenhed, venlighed og varme, personlighed og stor professionalisme har i og jeres
personale givet mine gæster og mig en fantastisk oplevelse, vi sent vil glemme.
Også tak fordi i tog jer så godt af Nalle og Co og tilbød dem mad, mens de ventede.
Og Richard var god og havde situationsfornemmelse. Delte velvilligt mikrofon med div. gæster.
Det er simpelthen et fantastisk arrangement i har fået tømret sammen. Lige fra turen med hestevognene til
råhyggen i den store træ tee-pee og turene i det kolde og varme vand. Alt var bare godt til min fest. Så
Thomas, du fik ret i det, du med stor entusiasme i stemmen sagde den dag for længe siden, hvor du viste
mig rundt på pladsen, at alle uanset vejret nok skulle få en dejlig oplevelse. Det fik vi.....og tusinde tak for
det.
Vi ses helt sikkert snart igen.

