Som projektleder og konsulent på Ældreområdet i Slagelse kommune har jeg haft et fantastisk
samarbejde med Op med Haaret.
Vi holdt i dagene 23. - 26. marts 2009 et kæmpe KickStart arrangement i Storebæltshallen for
1700 mennesker og med et stort budget .
Alle - herunder Borgmester Lis Tribler, Velfærdsdirektør Lisbeth Mogensen og Udvalgsformand
Lene Wibroe forlod begejstrede dagen, med store ord om udsmykningen i hallen, der var
pyntet fantastisk og professionelt af et stort team af hjælpe ført af Lene og Anette fra Op med
Håret. Op med håret gjorde vores arrangement til en særlig stilistisk oplevelse - rolig og
varieret, farverig og fattet. Vores tema for de 4 dage var Regnbuen og Guldåre. Jeg kan varmt
anbefale Op med Håret. De løser til mindste detalje alt, hvad der forventes og aftales.
De arbejder struktureret, professionelt og med et skarpt blik også for de detaljer, der gør en
æstetisk, oplevelsesmæssig forskel for modtagerne. Det kræver en stor del empati at forvandle
og omsætte en kundes forventninger og ønsker til en pyntet hal og den indlevelsesevne og
kreative kompetence har Op med Håret ud over alle forventninger og grænser.
Herudover er de meget omgængelige, søde, varme og fleksible at arbejde sammen med - både
dem og deres engagerede hold af medhjælpere. Det har der på ingen måde været 2 meninger
om.
Jeg og hele Center for Ældre kan helt sikkert anbefale samarbejde med Op med Håret.
Med venlig hilsen
Slagelse Kommune, Center for Ældre
Projektleder / udviklingskonsulent
Sune Thor Olsen
………………………………………………………………………………………..
En stor tak til ”Op med håret” for medvirkning til en meget vellykket fødselsdagsfest. Pyntning
af lokale og borde var helt på top. Det samme var serveringen, som blev udført af tre glade og
veloplagte ”tjenere”. Alt forløb efter aftale, og jeg anbefaler gerne ”Op med håret” som
arrangør ved festlige anledninger. Hilsen og tak fra Inge Gjellum.
I foråret 2007 tumlede vi med idéen om at arrangere en alternativ sølvbryllupsfest for vores
familie og venner. ”OpMedHaaret” kom os til undsætning med forslaget om en italiensk
temafest og forvandlede til festen den nyrestaurerede Restaurant Sommerlyst til en
stemningsfuld ”gade i Napoli” med vasketøj på snore over caféborde med ternede duge og
hyggelig belysning.
De charmerende og veloplagte ”sydlandske” OpMedHaaret-tjenere serverede lækker italiensk
mad og vine fra ”Peters Køkken”, ligesom de sørgede for at alle gæster havde det godt.
Efter middagen underholdt Mike Andersen www.elvisonline.dk med sit forrygende Elvis- og
Crooner-show, som fik alle op af stolene og det blev en pragtfuld og anderledes fest, som vi kan
leve højt på længe og som vi har fået – og stadig får – mange positive tilkendegivelser på fra
vore gæster.
Vores egen arbejdsindsats begrænsede sig til skrivning og udsendelse af indbydelser og
godkendelse af menu og vine. Resten sørgede ”OpMedHaaret” for og vi har al mulig grund til at
anbefale dem som arrangør af jeres fest.
Rigmor & Flemming Christiansen, Korsør

Kære Anette og Lene.
Jeg vil blot lige sige tak til jer begge for den fine aften, I havde arrangeret for os.
Min chef har (arbejdsmæssigt) været til revyarrangementer i hhv.
Sønderborg, Nordjylland, Brædstrup og Varde; jeg har været arrangør i hhv.
Kolding, Rottefælden og Nykøbing F. revyen og vi er enige om, at vores
arrangement hos jer er det bedste vi har haft - så stor ros til jer
alle sammen.
- Og så synes vi at maden var rigtig lækker med nogle ting, vi ikke lige
ser, hver gang man spiser fra en buffet.
Venlige hilsener
Eileen Tved
seniorkonsulent
………………………………………………………………………………………………………………..

Vi havde sølvbryllup i december 2010 og havde ikke lyst til det traditionelle med suppe, steg og is.
Det skulle fejres med maner, så vi søgte på nettet og fandt ”Op Med Håret”. Vi kontaktede dem og
inden længe stod der 2 meget kreative og energiske kvinder på vores adresse. De kastede om sig
med de herligste ideer og vi fik aftalt et tema ”Italien”.
Da lokalet var pyntet op, var det som at træde ind i et eventyr.. Lokalet var det flotteste vi
nogensinde havde forstillet os eller set. Alt var ned til mindste detalje.. total gennemført. Der var
runde borde med ternede duge, lys der dryppede ned fra flaskerne, masker, blomster, vasketøj i
loftet, italienske gardiner, lady og vagabonden bordkort, porte med blomster og lys og meget meget
mere.. Helt fantastisk.
På selve festdagen, stod Op Med Håret også for servering af mad og drikke – og igen var alt helt i
top. De tog sig af vores gæster på en helt fantastisk måde. De var smilende og imødekommende og
havde en attitude og gejst, så alle vores gæster var begejstrede. De var professionelle på den
måde, at de vidste hvad de gjorde og ville, intet blev overladt til tilfældighederne og i øvrigt, i et
dejligt samarbejde med os. Alt i alt, fra forberedelse, opsætning, servering, til nedtagning og
oprydning: Vi gir dem
ET DOBBELT 13 TAL.
Vi vil varmt anbefale Op Med Håret.
Hilsen Lene og Henning, Esbjerg
……………………………………………………………………………………..

Konfirmation arrangeret af ”Op med Håret” – søndag den 20. maj 2012
Vi vil meget gerne rose og takke ”Op med Håret” for et brag af en konfirmationsfest.
Ideen med at få ”Op med Håret” til at arrangere Viktors konfirmation, kom sig af, at jeg så nogle billeder fra
en kollegas bryllup, som ”Op med Håret” havde arrangeret og jeg gik hjem til min mand og beklagede mig,
over at vi var giftJ for jeg ville virkelig gerne holde en fest hvor de skulle arrangere…
Eneste fest vi skulle holde i nær fremtid var konfirmation for vores den mellemste dreng Viktor. Han har
samtidig haft den ene part i ”Op med Håret” Lene Borup, som ynglingsklasselærer i 1. og 2. klasse, så det var
jo nærmest oplagt. Lene sagde heldigvis Top til, at de ville arrangere et brag af en Temafest for Viktor.
Og det skal jeg da lige love for at de gjordeJ
Vi havde for flere år siden booket Musholm Feriecenter. Et dejligt sted – smuk beliggenhed og dejlige store,
lyse, nye lokaler, man skal selv sørge for alt, det er kun stedet man lejer.
Lene og Anette og deres ”mænner” overtog simpelthen ”hele festen”. De havde alt kontakt til Musholm,
serveringspersonale (som var dem selv og de var meget meget kompetente til dette. Flot fadservering,
fuldstændig rolig og med et fantastisk overblik og iført fint tøj), kok (og det var fantastisk skøn og lækker
mad), diskotek (All Around, som gav den fuld gas) og hvad der ellers opstår af udfordringer, ja det klarede de
i stiv arm.
Vi startede med et møde hos Lene, hvor vi afstemte vores forventninger. De havde så mange gode ideer og
det er altså ikke i småtingsafdelingen. Vi aftalte, at de fik helt frie tøjler, så det ville være en ligeså stor
overraskelse for os, som for Viktor og alle gæsterne.
Herefter slap jeg alt kontrol (og det var en lidt svær proces, når man er perfektionistisk og gerne vil have styr
på det hele…) Det eneste vi selv foretog os var, at invitere gæsterne, resten af arrangementet overlod jeg
fuldstændig og helt trygt til ”Op med Håret”.
Temaet til denne fest var fodbold – Brøndby, så festen skulle holdes i blå og gule farver. Dette var jeg meget
spændt på, men det havde de formået at gøre simpelthen så flot. Se de flotte billeder fra lokalet andet
steds! Der var blandt andet et rigtig fodboldmål omdannet til bar, store flotte pokaler og medaljer alle
vegne. Borddekorationerne var karse sået som græs med små bolde i og så en pokal på, med flot opsats af
blå blomster og gule roser. Menukort, bordkort – ja alt havde de lavet som det flotteste, man kan forestille
sig.
Da vi gik ind i lokalet efterfuldt af gæsterne var der røg og Jump på fuld skrue (sangen, som Brøndby løber
ind på stadionet til…) – der gik et sug igennem alle gæster og især hos Viktor og os forældre… hårene rejste
sig og alle var total begejstret over hvor fuldført det hele bare var !
Det er så tydeligt hele vejen igennem, at de 4 medlemmer af ”Op med Håret” elsker at arrangere og finde på
– de er alle 4 helt fantastiske personligheder. Lene og Anette er et livstykke for sig, så optimistiske, smilende
og glade - og mænnerne udviser en ro og humor, som smitter af på ”de nervøse forældre”.
Så slip kontrollen og overlad trygt din næste fest til ”Op med Håret” og få én på opleveren, samtidig medat
du imponerer dine gæsterJ - og får en uforglemmelig dag!
Så en stor og varm TAK til jer alle 4 i ”Op med håret” fra
Erik & Birgitte, Alhøjvænget, Korsør
…………………………………………………………………………………………………………

Korsør Nor Rotary afholdte i maj 2012 25 års jubilæum
Vi i Korsør Nor Rotary klubs festudvalg blev sat på en stor opgave, 85 feststemte personer, skulle have en
super god aften.
Festudvalgets skulle klare lokaler, mad, underholdning, bordpynt, stole, bestik, osv.
ja listen blev lang og vi indså hurtigt at der skulle professionelle kræfter til.
Vi valgte hurtigt at ligge en stor del af opgaven over på ”Op med Håret” MEN vi lagde ikke skjul på at
forventningerne var høje.
Vi kan kun rose, hvilken fornøjelse, punktlighed, professionelle til fingerspiserne, søde og rare at mødes
med,

MEN, kunne ”Op med Håret” stå distancen når dagen kom, var der styr på det, kort sagt, holdt ”planen
vand”
”Op med Håret” stod distancen, igen fuldstændigt styr på det, ikke en svipser,
kun punktlighed, venlighed og professionelle til fingerspiserne, det klappede bare, ”for fulde gardiner”
Deres serveringspersonale kunne mange lære af, de var her og der og alle vegne,
men ingen lage mærker til det, det var næsten som ”skygger” .
Festudvalget høstede stor ros, fra alle de glade deltagere
men vi må her indrømme, var det ikke for ”Op med Håret”
Så havde vi nok ikke fået så mange glade og positive reaktioner
Tak til Jer alle, vi ved godt hvor vi skal hente ”hjælp” en anden god gang
Allan Hessel, Sven Bagge, Per vesterholm, Thomas Hansen og Freddie Juul
Korsør Nor Rotary Klub
Festudvalget
www.rotarynyt.dk

…………………………………………………………………………………………………………………….
I efteråret 2007 var jeg gæst til en ”anderledes” fest hvor alt blev holdt over temaet Italien. Lige fra
ternede duge, vasketøj på tørresnore under loftet til italiensk menu og vin. Jeg var meget imponeret over
hele arrangementet som ”Op med håret” havde stået for.
Det samme var tilfældet da ”Op med håret” efterfølgende stod for planlægning, udsmykning og afvikling af
min søns og svigerdatters bryllup.
Da jeg skulle fejre min 70 års fødselsdag var jeg ikke i tvivl om at overlade arrangementet til ”Op med
håret”. Vi blev hurtige enige om, at det skulle være en westernfest hvor alt blev planlagt til mindste
detalje af ”Op med håret”. Indbydelser blev specielt fremstillet i rustik western stil. Festlokalet var
omdannet til en komplet westernby med et overvældende antal detaljer. Blandt meget andet var der et
fængsel, en galge med annoncerede hængninger, en bedemands butik med kiste og prisliste, en blandet
landhandel med alverdens indhold, svingdøre til saloonen, mannequin figurer i store saloongirlskjoler. Der
var tønder, hestesadler, vognhjul og alt hvad der hørte til en westernby, og meget mere end nævnt her.
Intet var overladt til nemme løsninger. Selv bordkortene var fremstillet i western stil og sømmet på en lille
pæl der stod på en lille lerklump. Alle var dybt imponeret over udsmykningen til festen ”Engang i det vilde
vesten”.
Den spændende og velsmagende western menuen havde ”Op med håret” også planlagt med
Klarskovgaard hvor festen blev afholdt. De 4 ildsjæle i ”Op med håret” teamet var selvfølgelig også i
passende westerntøj, medens de sørgede for at alle gæster havde det godt og med noget i glasset.
Alle gæster var i westerntøj, og det blev en fantastisk fest, som både jeg og mine gæster vil huske meget
længe. Både på festaftenen og efterfølgende har jeg fået mange bekræftelser på at det havde været en
fantastisk fest.
Min egen indsats bestod i at sende indbydelser, godkende menu og vin, samt udfærdige bordplanen.
Resten sørgede ”Op med håret” for.
Jeg kan på det varmeste anbefale ”Op med håret” til at arrangere fester som huskes, og som gør en
forskel fra almindelige sammenkomster.
Hans Justesen, Korsør
…………………………………………………………………………………………………………………………………….

August 2012
I anledning af vores bryllup havde vi en samtale med "OP MED HÅRET" omkring pyntning af festlokalet på
Hotel Jens Baggesen, Korsør. Vi blev mødt af et super positivt team, som selv havde en masse ideer, men
samtidig var meget lyttende omkring, hvad vi søgte og ønskede. Vi fik en skøn fornemmelse af at alt kunne
lade sig gøre.....Og dét ku´det sandelig!
Lokalet var meget meget smukt pyntet i et storslået bohémisk "1000 og én nat"-tema, vores gæster snakker
stadig om det:)
Tusind Tusind tak til det super kompetente team i "OP MED HÅRET" for at være med til at give os og vores
gæster en uforglemmelig fest i kærlighedens navn......
September 2012

Mange hilsner fra Rikke og Rico Strate Benneds

Hej Op med håret
Tak for en stor oplevelse. I er bestemt medvirkende til, at vores sølvbryllupsfest blev en stor succes. Det
smukt pyntede lokale og de utroligt flotte borde
Satte både os og vore gæster i en fantastisk feststemning. Dette blev bestemt også sagt af vore gæster. De følte
sig meget velkomne.
Personalet, som også var arrangeret gennem jer, gjorde et flot stykke arbejde.
Så tak for godt samarbejde.
Susanne og Michael Stoltenberg

……………………………………………………………………………………………
Februar 2014
Vi har holdt barnedåb for vores lille Isabella i de dejlige lokaler ”UNDER HATTEN”. Vi havde faktisk ofte kørt forbi
huset og snakket om hvordan der så ud da huset er virkelig flot og der altid i weekenden var fest og flag ude.
Da der så skulle træffes et valg omkring barnedåben var det naturligt at kontakte ”UNDER HATTEN” (FIRMAET: Op
med Håret – der ejer huset ”UNDER HATTEN” )for et møde.
Vi blev meget imponerede af at se lokalerne indvendigt og blev på mødet behandlet utrolig professionelt og alle
udfordringer og spørgsmål blev behandlet. Det var tydeligt at de havde prøvet det mange gang og de var en god
sparringspartner i de ting vi gerne ville have og de ting vi havde glemt;-) Efter et par møder lagde vi os fast på at
”UNDER HATTEN” skulle klare det hele så vi i fred og ro kunne koncentrere os om dåben og så kunne hygge os
efterfølgende.
Vi stolede 100% på ”Op med Håret” og havde derfor ikke set udsmykningen m.m. før vi kom fra kirken. Men WOW
tænkte man når man kom ind. Hele udsmykningen og temaet var så gennemtænkt at der ikke var en gæst der ikke tabte
underkæben når de trådte ind.
Under selve festen foregik alt med 100% fokus på gæsterne og så flydende at man næsten ikke bemærkede tjenerne der
summede rundt blandt gæsterne og sørgede for en super oplevelse. Det kombineret med popcornmaskine, slushice og
fadøl var med til at skabe en fantastisk fest.
Men det mest fantastiske var at da vi havde sagt pænt farvel til den sidste gæst fik vi sødt besked på at vi bare kunne tage
hjem og slappe af med vores børn og gaver. ”UNDER HATTEN” klarede resten;-)
Vi giver vores varmeste anbefaling af ”UNDER HATTEN” til alle der vil have en fantastisk oplevelse, dejlige
omgivelser og et top professionelt team der under hele forløbet forstod os.
Isabella, Nedia og Kim Lauritzen 2014.
……………………………………………………………………………………….

