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Det är missarna som gör det
Gästen gör festen, det är tveklöst lika sant som det är sagt. Du kan helt enkelt inte lita på att
värdfolket fixar detta. Du måste agera. I väntan på att få säga sitt, letar man egentligen efter
samtalsämnen. Det blir lätt historien om snickaren som inte kom, banken som krånglade eller annan oändlig historia utan slut. Berätta hellre om den misslyckade semesterresan än den
superlyckade varianten. Då skapas mest prestationsångest. Bjud frikostigt på fadäser och misstag, dels kan vanliga människor delta i samtalet och dels bereder det stort nöje för andra.

Ditt svar

Är du en bra gäst svarar du snabbt på din inbjudan.
Detta oavsett om du kan eller inte kan komma. Tänk
så här: "Det kanske är planerat något för mig! En ny
bekantskap." Dessutom, om du svarar fort och inte
kan komma, så hjälper du värdfolket att snabbt hitta
ersättare.

Ta med en present, inga jättebuketter

En present till värdfolket blir uppskattat och är även
artigt och väluppfostrat. Men tänk att en bra present ska
inte hindra värdfolket. En jättebukett, med krångliga
arrangemang tar tid att sätta i vas. Välj hellre en enklare
bukett som lätt kan placeras, eller en flaska vin. Men
räkna inte med att den serveras.

Mingeltips

Trodde du att pratkvarnen var den mest sociala gästen?
Ingen dum tanke, men det handlar mer om hur du får
andra att känna sig. Det innebär lika mycket att våga
vara tyst, spetsa öronen och aktivt lyssna Gör gärna

Den här texten får du gärna skriva ut,
kopiera, dela ut och sätta upp.
Kom ihåg att ange källan!

korta inlägg och fråga intresserat. Tricket är att på det
viset får du personen att känna sig betydelsefull, snygg
och intressant. Misstaget många gör är de väntar mest
på möjligheten att få säga sitt...

Gå inte tidigt – smit!
Dräm inte servetten i bordet och säg "Nu är det dags att
krama kudden!" Meddela istället värdparet i förväg och
smit iväg diskret, då drar du inte med dig andra gäster
hem. Är det en mindre middag, gå gärna ganska tidigt. Då
vill andra inte följa med och du förhindrar uppbrott.

Slutsatser

Svara i tid, du vet inte vad som planeras. Ta med en
present som inte orsakar extra besvär. Bjud på dig
själv och dina missöden. Smit iväg eller gå extra tidigt
så hindrar du uppbrott.
Kom ihåg! - artighet lönar sig och är en underskattad
resurs!
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