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Nostalgiske brudekjoler

Slotsbryllup omgivet af historie

Vielsesringe fra vikingetiden



Et bryllup er et af livets store højdepunkter. For mange sikkert det største. En begiven-
hed, hvor to mennesker siger ja til at følge hinanden i med- og modgang. 

Til et så afgørende et ja følger der som regel også en fest. Den kan være prangende el-
ler enkel, traditionel eller utraditionel. 

Det er op til brudeparret selv, men uanset hvad, kræver en bryllupsfest forberedelser.

Tag på opdagelse
Dette tillæg byder henover de næste mange sider på inspiration til planlægning af bryl-
lupsfesten. 

Lad dig blæse bagover af historiske vingesus på Broholm Slot, som arrangerer bryl-
lupsfester i slottets flere hundrede år gamle festlokaler og skaber menuer med rødder i 
den fynske muld. 

Udforsk romantiske blondestoffer og nostalgiske, specialsyede brudekjoler hos bru-
dekjoleforretningen Chanelladreams. 

Eller læs om vielsesringe med historie fra vikingetiden støbt i Museums Kopi Smyk-
kers værksted i Vissenbjerg.

Derudover finder du også gode råd om alt fra dansetrin i brudevalsen til gommens 
tale i artikler fra magasinerne "Bruden" og "Gommen", der er lavet i samarbejde med 
Bryllup.dk. De samme som arrangerer bryllupsmesse i Odense, som finder sted den 15. 
januar.

Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk

Før bryllups-
klokkerne  
ringer
Bliv klædt på til den store dag med inspiration og gode råd til 
bryllupsfesten.
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Bryllup & fest
Kommercielt tillæg til Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis  

fredag den 13. januar 2017

Oplag: 53.000

Tryk: Jysk Fynske Medier Avistryk

Redigering og layout: Lisbeth Helbo Hansen og Peter Becker Damkjær

Fotosidefoto: Søren Hjelm Larsen

Næsbylund Kro og Hotel
Bogensevej 105 - 5270 Od. N
Tlf. 66180039 - www.naesbylundkro.dk

FORRET:
1. RØGET ØRREDFILET
Rejer, salat, urter, slikasparges, æg,
dressing, lun flutes, m. perssillesmør.
2. KROENS FISKETALLERKEN
m. variant af fisk og skaldyr og lun
flutes m/persillesmør
3. SALATBUND M./ MARINERET
HØNSEKØD
m/melon, bacon, æg, pinjekerner og
karrydressing
4. REJECOCKTAIL
m/lun flutes m/persillesmør.

STEG:
1. INDBAGT OKSEMØRBRAD
m/harricots verts, gulerødder, dagens
grøntsag fyldt bagt kartofel,
og rødvinssauce.
2. KALVESTEG SOM VILDT
m/waldorffsalat, tyttebær, 1/2 æble m/
gele, hvide og brunede kartofler og
lækker flødevildtsauce.
3. STEGT UNGHANEBRYST
m/flødegratinerede kartofler, 3 slags
grøntsager, og champignonsauce
4. KRONHJORTFILET
m/østerssvampe, slikærter, honning-
sauterede kastanier, dagens
grøntsag, pom. rösti, sauce madeira

DESSERT:
1. ISBOMBEA LA NÆSBYLUND
2. ½ ANANAS m/ananas, jordbær og rørt is
3. DESSERT-SYMFONI Spændende friske
frugter, kage, is og sorbet
4. MANDELFLØDERAND
m/abricossauce.

Incl. velkomstdrink,vineadlibitum,
2 x dessertvin,kaffe m. småkager,
1 x cognac eller likør. Fri bar (under dan-
sen) med øl og vand, hvid- og rødvin, indtil
kl. 02.00. Natmad, ta’ selv bord m. pålæg,
landskinke, ost, biksemad, kaffe/the.

Hele arrangementet
(inkl. borddekoration) KUN725.-
Arrangement med
overnatning i dobbeltværelse 875.-
Enkeltvær. tillæg + 200.-

FAMILIEFEST TIL FAST PRIS
Sommer menu - Juni/Juli/August sammensæt menu med sæsonens friske varer (min 15. pers.)

IEFEST TIL FAST



uffet 2017B
m ø l l e k r o e n s

Selskabslokaler & Diner Transportable · Brolandvej 7, Bullerup · 5320 Agedrup · Telefon 65 93 87 07 · www.moellekroen.dk · e-mail: admin@moellekroen.dk

Ovnbagt norsk laks med rosapeber hertil chilimarinerede
julienneurter og sauce ravigotte med kørvel
Charcuteri med syltet tilbehør, ost og pesto
Pocheret rødspættefilet med dildolie, rejer og variation af tomat
Baguettes med spinat og soltørrede tomater

Glaseret rosastegt kalveculotte med kraftig kalveskysauce
Hvidvinsbraiseret unghanebryst med laurbær og peberkorn
Møllerens röstikartoffel med kapers og løvstikke
Gratineret grønt med vesterhavsost og ristede kartofler
Grøn cous cous og perlebyg i olivenolie med mynte og lime
Kålsalat a la waldorf med æbler og saltede pecannødder
Små salatblade med hjemmesylt og skarp balsamicosirup
Variation af baguettes

70% mørk belgisk chokoladekage med marcipan og ganache spejl på toppen
Mandelbund med sæsonens kompot herpå italiensk marengs
Fyldig syrlig kompot

Pris for denne flotte buffet ud af huset pr. couvert Kr. 258,-
Tilbuddet er gældende hele 2017

Som prikken over i’et anbefaler vi tilkøb af vaniljeis med makroner og nougatine samt sirup og bær efter
sæson + Kr. 15,- (Se flere tilkøbsmuligheder på moellekroen.dk)

Forret/hovedret Kr. 230,- · hovedret/dessert Kr. 215,- · hovedret Kr. 188,- · Afhentning min. 10 couverter
Levering min. 15 couverter · Prisen er eks. levering.

“Vi har hørt at I laver god mad”
En sætning vi ofte hører i telefonen, og som

vi naturligvis er superglade for. Sådanne an-

befalinger er stærkt motiverende, og vi syn’s

faktisk også selv, at vi laver god mad.

Hvad er god mad?
For os er god mad hjemmelavet fra bunden a

bedste råvarer, og skabt i et kreativt køkken,

personalet hele tiden inspirerer hinanden til

nye spændende retter. Og så må god mad

gerne være til at betale.

Vi er din garanti
Vi har drevet MØLLEKROEN i 17 år

d stor succes, og vi sætter en

personlig ære i, at fortsætte med

kvalitet og glade kunder for øje.

Helle & Søren Grønning
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“FEST-TIL-FAST-PRIS”
m ø l l e k r o e n s

Tilbuddet gælder alle ugens 7 dage, dog
specielle betingelser om lørdagen.

Velkomst:
Møllerens velkomstglas

Menu:
Buffet 2017

Drikkevarer:
Husets vine, øl og sodavand ad libitum

under hele arrangementet.

Pris pr. couvert inkl. blomster og betjening

Kr. 498,- for 4,5 time

(tillæg pr. ekstra ½ time +15,- inkl. drikkevarer)
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Kom i gang!
En god tale er ligesom pulled pork: Resultatet af lang 

tids forberedelse. Så begynd at tage noter allerede i 

dag og få skrevet dit første udkast inden ugens ud-

gang. Jo mere tid, desto fl ere gode ideer.

Du er en stor taler, så hold dig fra den klicheprægede 

indledning. Hold dig i det hele taget fra fl osklerne. 

Brug dine egne ord - ikke dem du har hørt andre bru-

ge. Og øv dig i at sige det på din egen måde – på den 

måde dæmper du også din lampefeber før den store 

optræden.

Drop fl osk
lerne

Gør din tale til 
dagens højdepunkt
Gommens tale er bryllupsfestens vigtigste indlæg. Mens bruden "bare" skal se dejlig 
ud, skal du performe, når du rejser dig, og alles øjne vender sig imod dig. Brug disse 
tips til at gøre din tale uforglemmelig.

Husk at øve, husk at øve

Når du har talen klar – du skal skrive det hele, ikke bare 

stikord! – skal du i gang med at øve. Du skal læse talen 

højt fl ere gange. Husk at tale højt, tydeligt og ikke for 

langsomt. Til sidst kan du næsten ordene udenad. En 

smart ide er at skrive talen på en bunke kartonark, der 

ikke rasler, hvis du ryster på hænderne.

Hvad skal jeg sige?Talen skal handle om bruden: Hvorfor hun er så dejlig, 

at du vil dele resten af livet med hende. Undgå lange 

historier om dig selv, men nævn gerne din familie og 

ikke mindst din svigerfamilie, som skal have tak for at 

overlade deres datter til dig. Og giv gæsterne noget at 

grine af undervejs – det kan også blive lidt for højtide-

ligt det hele.

Brug dine egne ord - ikke dem du har hørt andre bru-

ge. Og øv dig i at sige det på din egen måde – på den 

måde dæmper du også din lampefeber før den store 

optræden.

Tal til
 hende, kig på hende

Mens du taler, tager du dig tid til at kigge på dit publi-

kum – og især på din brud. Når du kigger gæsterne og 

bruden i øjnene, udstråler du mere selvtillid, og dine ord 

går rent ind.

Husk højdepunkterne
En god tale består i nogle højdepunkter, og det du siger indimellem. Husk at dyrke dine klimakser ved at hæve stemmen og holde kunstpause bagefter. Ikke kun til sidst, når du siger, hvor meget du elsker hende.

Start din tale med et citat af en kendt personlighed, og 

du er allerede halvvejs i mål. Citatet behøver ikke være 

for underfundigt eller højtideligt, men den må gerne 

være lidt dobbelttydig. Tænk for eksempel på hvad der 

kan ske, hvis du begynder med et citatet fra David Bo-

wie: "Jeg forstår ikke, hvorfor folk tager det, jeg siger al-

vorligt. Jeg tager ikke en gang mig selv seriøst!" Eller fi nd 

trøst i Charlie Chaplins citat: "Fiasko er ligegyldig. Men 

det kræver mod at gøre sig selv til grin!"

Citatet sikrer sejren

Af Carsten G. Johansen
Artiklen er skrevet i samarbejde med Bryllup.dk, der udgiver magasinerne ”Bruden” og ”Gommen”. Læs mere på hjemmesiden bryllup.dk.4
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Pr. couvert kr.179,-

Lad festen begynde...

Ekskl. brød og levering.
Min. 10 kuverter.

Ring og bestil 7070 2131 It´s time for dinner transportable
www.kjarskoekken.dk



Et ja til en vielse bliver traditionen tro ma-
nifesteret med vielsesringe. Hos den fynske 
smykkevirksomhed Museums Kopi Smykker 
er vielsesringe ikke kun begyndelsen på bru-
deparrets historie. Ringene har i sig selv en hi-
storie, der går flere tusinde år tilbage i tiden. 
Museums Kopi Smykker fremstiller repro-
duktioner af smykkefund, der kan dateres så 
langt tilbage som til Bronzealderen i 1500 f.kr. 
Det gælder også vielsesringe, som ejer Anders 
Gotthelf tilbyder en bret udvalg af. 

-  Indgangsvinklen til de smykker, vi 
fremstiller, er stilen fra oldtiden, men der 
kan være mange grunde til, hvorfor et bru-
depar vælger et bestemt sæt ringe. Det kan 
være fordi, de kan lide designet, historien 
bag eller findestedet, fortæller han.

Når et brudepar skal vælge deres ringe 
hos Museums Kopi Smykker, tager de ud-

gangspunkt i de smykker, som er i butik-
ken. Ringene kan blive justeret til parret, 
men de kan også  kombinere mønstre og 
ornamenter fra smykker eller håndlavet.

Smykker og ringe bliver genskabt i de 

samme metaller, som oprindeligt blev 
brugt - det gælder bronze, sterling sølv i 
otte karat og 14 karat guld. Anders Got-
thelf arbejder selv i værkstedet, der ligger 
i Vissenbjerg, og som beskæftiger mellem 

fire og seks ansatte. Det er ikke kun me-
tal og design, der afspejler historien, men 
også teknik. I værkstedet støber, banker, 
hamrer og trækker de ansatte tråde lige-
som for tusinde år siden. 

- De fleste af vores produktioner stam-
mer fra smykker, man har fundet ved ud-
gravninger. Dengang blev der fremstillet 
fantastiske smykker. Vi bruger de samme 
teknikker for at sikre at udseende og kvali-
tet svarer til det fundne smykke, forklarer 
Anders Gotthelf.

Hvert enkelt smykke fra Museums Kopi 
Smykker bliver ledsaget af en forklaring 
og oplysning om blandt andet dets alder 
og findested. 

Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk

Et ja støbt af oldtiden
Museums Kopi Smykker specialiserer sig i reproduktion af smykker, der stammer fra tiden mellem bronzealderen og vikingetiden. 
Med samme mønster og teknik, som blev brugt dengang, fremstiller smykkevirksomheden blandt andet vielsesringe på deres 
værksted i Vissenbjerg. 

Museums Kopi Smykker fremstiller et bredt ud-
valg af reproduktioner af smykker fra oldtiden, 
der er fundet fra udgravninger i hovedsageligt de 
skandinaviske lande, men også fra udlandet. Der-
udover fremstiller smykkevirksomheden smykker 
i eget design. 
Smykkerne bliver fremstillet i Museums Kopi 

Smykkers eget værksted og støberi, der ligger i 
Vissenbjerg på Fyn. 
Smykkerne består af vielsesringe, men blandt 
andet også hår- og bæltespænder, armbånd og 
ørestikker.
Museums Kopi Smykker blev blev etableret i mid-
ten af 1970'erne af Anders Gotthelfs forældre. Han 

overtog virksomheden i 2001.
Museums Kopi Smykker forhandler deres smyk-
ker i butikker i Lyngby, Kolding, Aarhus og Oden-
se, hvor de også forhandler smykker fra andre 
leverandører. Derudover samarbejder de med 
flere danske museer.

Museums Kopi Smykker

Museums Kopi Smykker fremstiller reproduktioner af smykker, der er fundet ved udgravninger i hovedsageligt Skandinavien. Arkivfoto: Nils Mogensen Svalebøg. (Ringene herunder) Ringen 
blev fundet under en udgravning til Hotel Dania i Aalborg. Den viser to hænder i et kærligt håndtryk med et hjerte mellem hænderne, der symboliserer et kærlighedsbånd mellem to elskende. 
Ringen blev brugt som vielses- og forlovelses ring. Ringen, der viser to hænder i et kærligt håndtryk, symboliserer et kærlighedsbånd. Den er en trolovelsesring, hvis motiv kan dateres tilbage til 
Middelalderen. Ringen blev fundet under en udgravning i Aalborg. PR-foto: Museums Kopi Smykker
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Restaurant
Næsbyhoved Skov

RESTAURANT

NÆSBYHOVED SKOV
Garanti for en god fest!

Kanalvej 52 . 5000 Odense C . Tlf: 66 12 05 10 . www.naesbyhovedskov.dk

Bryllup
Bryllupsreception

Bryllupskage

Lækre sandwich og snacks

Kaffe/te, øl, vand og vin

Bryllupsfesten

Velkomstdrink

3 retter af Årstidens menu

Udsøgt vinmenu under hele middagen

Friskbrygget kaffe og hjemmelavet sødt

Natmad efter brudeparrets ønske

Bar med øl, vand og vin i 2½ time

Pris pr. kuvert 1050,-

Luksusbryllup
Bryllupsreception

Bryllupskage

Lækre snacks og sandwich

Vin, øl, vand og kaffe/te

Bryllupsfesten

Champagne

4 retter af Årstidens menu

Udsøgt vinmenu under hele middagen

Friskbrygget kaffe og hjemmelavet sødt

Natmad efter brudeparrets ønske

Bar med øl, vand & vin og spiritus i 2½ time

Pris pr. kuvert 1395,-

Kontakt os, og lad os stå for jeres fest.

Vi har stor erfaring med brylluper i alle størrelser



Du kan vælge din bror eller din far. Eller 
din bedste kammerat, ham du altid kan 
bede om hjælp og råd. 

Han skal bare være til at stole på. 
Og det er dig, gommen, som vælger 

ham.
Forloveren er nemlig din moralske støt-

te igennem bryllupsdagen. 
Lige så snart, du har sagt ja til din brud, 

er han også hendes hjælper.

Forloverens opgaver på dagen er:
- At få gommen til kirken mindst 20 mi-
nutter før ceremoniens start.

- At du ser ordentlig ud: Din blomst sid-

der lige i reverset, og du har ikke søvn i 
øjenkrogene.

- At yde moralsk støtte, mens I venter på 
bruden.

- At opbevare vielsesringene indtil de 
skal bruges (valgfrit: du kan også selv op-
bevare dem).

- At forlade kirken som den sidste og sik-
re, at alle gæster har transportlejlighed til 
festen.

- At holde en kort, ofte humoristisk, tale 
til gommen om at sige farvel til ungkarle-
livet.

Forud for brylluppet er det forloveren, 
som har til opgave at arrangere og invi-
tere til gommens polterabend – her står 
det dog forloveren frit at alliere sig med så 
mange medarrangører, han ønsker.

Efter at have holdt sin tale til bryllups-
festen – som nummer fire i rækken efter 
brudens far, toastmasteren og gommen 
– har forloveren udfyldt sit hverv og kan 
slappe af til resten af selskabet. 

Af Carsten G. Johansen
Artiklen er skrevet i samarbejde med Bryllup.dk, der udgiver 
magasinerne ”Bruden” og ”Gommen”. Læs mere på hjemmesiden 
bryllup.dk.

Forloveren  
- Gommens bodyguard
Forloveren er gommens bodyguard på bryllupsdagen. Han er i din skygge, og du håber ikke at få brug for ham. Men opstår en kri-
se, skal forloveren redde dagen.

Foto: Endersby Photo

I gamle dage, før CPR-registreringerne, havde 
forloveren en juridisk rolle: Han kunne til en-
hver tid tilkaldes for at bevidne, at parret var 
blevet gift. Nogle steder siger traditionen, at 
forloveren skal holde gommen fast, hvis han 
fortryder i sidste øjeblik. Andre steder var der 
en forventning om, at forloveren hjalp gom-
men med at flygte fra alteret, hvis han fik kolde 
fødder i sidste øjeblik.

Flugthjælp  
eller førergreb
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Et bryllup bliver også kaldt den store dag 
eller livets fest, for det er en begivenhed i 
livet, som for de fleste er skelsættende. Det 
er en dag, man husker. 

Hos blomsterbutikken Enoflora hjæl-
per butikschef Kenneth Nielsen og hans 
ansatte mange brudepar med forbere-
delserne til deres bryllupsfest. For ham er 
blomster til brylluppet et minde, der godt 
nok fysisk forsvinder efter nogle dage, 
men mindet visner aldrig. 

- Blomster til et bryllup giver en helhed. 
De fuldender et veldækket bord og fylder 
meget af det indtryk, som man efterlader 
sine gæster med. Kigger man for eksempel 
på billederne fra sit bryllup fem år efter, 
kan det være svært at huske smagen af me-
nuens retter og vin, men blomsterdekora-
tionerne er med til at skabe en stemning, 
man kan genkalde sig, fortæller han.

Hos Enoflora kan de levere alt fra en-
kelte roser i vaser til dekoration af hele 
bryllupsfesten som blandt andet blom-
sterdekorationer til bordet og kirken, 
knapnålsblomst til gommen, hans forlo-
ver og far og ikke mindst brudebuketten.

- Brudebuketten har stor betydning for 
bruden og billedet af brudeparrets bryl-
lupsdag, fortæller Kenneth Nielsen om de 

indtryk, han får, når han vejleder brudepar 
i blomsterforretningen.

Spirende kærlighed
Efter tradtionen er det egentlig gom-

men, der skal sammensætte sin bruds bru-
debuket, men Kenneth Nielsen anslår, at 
otte ud af 10 gange har bruden angivet 
instrukser. Og det er ikke så underligt, for 
der er mange ting at tage højde for.

Enoflora binder brudebuketter i mange 
former som blandt andet dråbeformet, 
som et armbånd med vedhæng eller hjer-
teranker, men den mest populære brude-
buket er fortsat den runde buket, og den 
består tit af pæoner.

- Mange brude synes det er rigtig flotte 
blomster, fortæller Kenneth Nielsen og 
tilføjer:

- Når først en brud har et billede af, 
hvordan hun ønsker, at buketten skal se 
ud, er det svært at rykke ved.

Alligevel har Kenneth Nielsen altid nog-
le gode råd til, hvilke tanker det er en god 
ide at gøre sig, inden man lægger sig helt 
fast. For eksempel kan årstiden være afgø-
rende, hvis man ønsker at bruge sæsonens 
naturlige blomster. Eksempelvis vokser 
pæoner om sommeren, amarylis om vin-

teren og tulipaner i foråret. Derudover er 
det Kenneth Nielsens oplevelse, at mange 
brudepar ønsker at gemme brudebuket-
ten. I den forbindelsen er det en god ide at 
overveje valg af blomster med hensyn til, 
om man vil tørre eller presse blomsterne 
fra buketten. Udover praktiske omstæn-
digheder ved valg af blomster til et bryl-

lup, er der et andet afgørende element.
- Brudeparret kan vælge blomsterde-

korationer eller en rose i en vase. Det kan 
også være fint. Det vigtigtste er, at det af-
spejler de mennesker, der holder festen. 
Hvis det for eksempel er et rigtig prinses-
sebryllup med karet og stor kjole, er det en 
god ide også at tænke på blomster og de-
korationer, mener Kenneth Nielsen.

Silkeblomster
Det er individuelt, hvilken smag og ynd-

lingsblomster brudepar har, men hos Eno 
Flowers forbereder de sig på en tendens, 
der har slået rødder i blandt andet USA og 
England.

- Kunstige blomster i form af silkeblom-
ster er en ny og spændende tendens fra det 
store udland. Med silkeblomster er der in-
gen grænser for sammensætninger, og ef-
ter brylluppet kan de rammes ind, fortæl-
ler han og tilføjer:

- Vi solgte én brudebuket af silkeblom-
ster sidste år, men vi forventer at sælge 
flere i 2017.

Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk

Et blomstrende bryllupsminde
Blomsterbutikken Enoflora i Odense binder ikke kun brudebuketter, men kan lave alt fra knapnålsblomst til borddekorationer.  
For butikschef Kenneth Nielsen er blomster til et bryllup et af de minder fra den store dag, som de fleste husker bedst. 

Denne borddekoration fra 
Enoflora består af blomster 
som roser, chrysantemum, 
eustoma, brudeslør og 
efeuranker. PR-foto: Enoflora
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Gode råd
Gode blomsterråd er ikke dyre. Her giver Enoflora en vejledning til overvejel-
ser, der er gode at gøre sig ved valg af blomster til sit bryllup.

Tid:
Det er vigtigt at aftale en tid til at be-
stille brudebuketten. 

På den måde har man ro og tid til at 
få aftalt alle detaljerne. 

Bestillingen af en brudebuket tager 
typisk mere end fem minutter.

Mål op og tæl efter:
Det er en god ide at medbringe mål 
og form på de borde, hvor blomster-
dekorationerne skal stå.

Brudebukettens stil:
Til en vejledning hos Enoflora har 
butikken billeder af brudebuketter til 
inspiration, men man kan også selv 
medbringe en ide til, hvilken stil man 
går efter. 

Alle brudebuketter bindes efter 
individuelle ønsker, derfor er det en 
god ide først at overveje bukettens 
form. Skal den være: Rund, dråbefor-
met, som en taske til at lægge over ar-
men, som et armbånd med vedhæng, 
lang eller kort, bred eller smal. 

For at finde den rigtige størrelse til 
bruden er det en god ide for gommen 
at medbringe for eksempel et billede 

af sin kommende hustru og lokke ud 
af hende, hvilken stil brudekjolen 
har.  

Størrelse på brudebuketten:
Størrelsen af buketten kan variere 
lige fra store, pompøse buketter til en 
enkelt rose. For at finde den rigtige 
størrelse er det en hjælp at vide un-
der hvilke former, I har valgt at holde 
brylluppet.

Valg af blomster:
De fleste blomster kan skaffes hele 
året rundt, men Enoflora foreslår, at 
man prøver sig inden for årstidens 
blomster. Det er også en god ide at 
lade brudens yndlingsblomst indgå i 
buketten.

Valg af blomsterfarver:
Til en vejledning er det en fordel at 
tage en prøve med på den farve, man 
ønsker, eller det som blomsterne skal 
matche til. 

Det kan for eksempel være alt fra 
bordets duge og servietter til brude-
kjolen. 

Det giver den bedste mulighed 

for at blomsterbutik-
ken kan fremskaffe den 
rigtige farve inden for 
naturens rammer. Et fif 
til gommen kan være at 
vælge blomsternes farve 
ud fra sin bruds øjenfarve.

Efter brylluppet:
Efter brylluppet kan brude-
parret forevige brudebuket-
ten ved at få den tørret eller 
presset. 

Hos Enoflora kan man vælge 
at få en enkelt blomst fra buket-
ten forsølvet.  

Husk:
Følger I traditionerne, skal også 
gommen og forloveren bære en 
blomst i knaphullet, som gerne 
skal have samme farve som brude-
buketten, ligesom brudepiger-
nes blomster også skal matche 
brudens.

Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk
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De rigtige beslutninger
Bryllupsfesten kan nemlig hurtigt skride 
af sporet på en række om råder, hvis ikke 
man træffer de rigtige beslutninger i tide.

Først skal du lægge en skræddersyet 
plan for talerækken og afviklingen af fe-
sten - eksempelvis at både bruden og hen-
des mor skal holde deres taler tidligere i 
festen, end traditionen foreskriver. Find 
ud af, om gommen vil have sit slips klip-
pet over og hvornår det skal være. Skal slø-
ret hives itu, eller ønsker bruden det ikke. 
Derudover har man den vigtige opgave at 
sørge for, at brudeparret får danset brude-
valsen inden midnat. 

Eftersom de fleste indslag kommer fra 
den nærmeste familie, har du mulighed 
for at kontakte parrets forældre og sø-
skende i god tid, så du får en ide om om-
fanget af indslag. Du er i din fulde ret til at 
bede om et estimeret tidsforbrug og even-
tuelt en kopi af talen på forhånd.

Uden for kirken og under velkomst-
drinks er der mulighed for at stikke en fin-
ger i jorden med hensyn til både indslag og 
køkkenets ønsker, så den overordnede del 
af planen er klar, før du rejser dig ved bor-
det og leverer din officielle velkomst og 
indkaldelse af sange og taler. Det er nor-
malt, at brudens far rejser sig og giver den 

første tale – nogle gange allerede før for-
retten. Herefter slår toastmaster på glasset 
og giver sig til kende, så gæster med noget 
på hjerte ved, hvor de skal henvende sig 
for at få programsat et indslag.

Man skal også huske at fortælle om alle 
de praktiske forhold, og bede gæsterne 
respektere dem - allerede i indledningen, 
når man har deres opmærksomhed. Der 
skal være klar besked til alle.

God skik
Køkkenets ønsker bør prioriteres meget 
højt, så du ikke præsenterer et indslag kort 
efter der er sat mad på bordet. Køkken 
og serve ringspersonalet skal have en liste 
over indslag, så de kender antallet af taler 
og sange mellem hver ret. Hold en god 
kontakt med dem gennem hele aftenen. 
Det samme gælder, hvis der er musikere 
under middagen. Man afbryder ikke et 
musiknummer for at sætte en tale i gang.

Det hører også til dårlig skik at introdu-
cere et indslag, mens parrets nære familie-
medlemmer har forladt deres plads, så her 
kræves også et vist overblik af toastmaste-
ren. Du kan eventuelt bede brudeparret 
om en liste over de familiemedlemmer og 
venner, der forventes at slå på glasset. Der-
med har du mulighed for at give en kort 

introduktion af personen, hvilket virker 
professionelt.

Brudeparret skal have en god dag
Der kan opstå en masse forskellige situa-
tioner og planen kan hurtigt briste. Hvad 
end der sker, er det vigtigt at huske, at 
brudeparret stadig skal have en god dag. 
Undgå at informere dem om unødige 
ting - især hvis du ikke har løst problemet 
endnu. Måske er musi keren syg, tidplanen 
skredet eller maden forsinket – men sørg 
for at gøre alt hvad du kan for at løse pro-
blemet, inden du informerer brudeparret 
om ændringerne. I løbet af aftenen, skal 
du muligvis hjælpe med en helt række af 
forskellige ting. Skære kage, tage billeder, 
minde de andre gæster om praktiske for-
hold og regler for stedet, sørge for at alle 
kommer ind og hører taler og generelt 
være sikker på, at hele dagen og aftenen 
forløber som den skal. Det er sjovt at være 
toastmaster, men det er også en hård dag, 
hvor man skal holde tungen lige i munden, 
når man vil give brude parret en god dag.

Af Carsten G. Johansen
Artiklen er lavet i samarbejde med bryllup.dk, der 
udgiver magasinerne ”Bruden” og ”Gommen”. 
Læs mere på bryllup.dk

Det skal toastmasteren vide
Det er måske din første gang som toastmaster til et bryllup og derfor er det vigtigt at du husker 
regel nummer et: Man skal være udadvendt, men man skal også kunne skære igennem.

BESØG OS PÅ BRYLLUPSMESSE STAND 19
SPAR 20 % PÅ VIELSESRINGE

28695/3+3,5
8kt kr. 5.350,-
14kt kr. 7.095,-

28693/3+3,5
8kt kr. 7.425,-
14kt kr. 9.388,-

28682/6
8kt kr. 9.300,-
14kt kr. 13.300,-

28703/3+3,5
8kt kr. 6.000,-
14kt kr. 8.130,-

28705/2,5+3
8kt kr. 4.680,-
14kt kr. 6.500,-

28677/6
8kt kr. 11.965,-
14kt kr. 17.620,-

Se flere på www.DinGuldsmedOnline.dk

28676/6
8kt kr. 9.905,-
14kt kr. 14.960,-

28701/3,5+4,5
8kt kr. 6.090,-
14kt kr. 8.700,-

28683/5+6
8kt kr. 10.625,-
14kt kr. 15.525,-

Lilla Gade
BESTIL BROCHURE ELLER MØDE Østerøvej 2 5800 Nyborg 65 31 31 31 nyborgstrand.dk

Vi ses på Stranden
N d festen o det ode liv
Dejli m d, odt selsk b, skønne om ivelser,
smilende o kompetent service
– o tr heden ved t lt un erer per ekt.
S d n er det p N bor Str nd.

Gør dit br llup til en u or lemmeli oplevelse
med tmos ære o æ te h vudsi t.

Vi t ’r imod di med et smil.

Den festlige fest!
Væl mellem 4 festmenuer
Hel tens rr n ement inkl. velkomstdrink.
3-retters menu inkl. vine. K e/te o sm k er. N tm d.

På Nyborg Strand har du mulighed for at nyde bryllupskage eller
hjemmelavede chokolader fra eget konditori.

HeleDanmarksmødested

nk

Prispr. personinkl. vine fr kunkr. 675,-



Se mere på sinatur.dk

Velkomstdrink

3-retters middag eller buffet

Kaffe med sødt

fra565,-
*

Lad os holde dit livs fest i smukke rammer
Din fest får en helt unik atmosfære hos Sinatur. Vores hoteller
ligger i smukke og naturskønne omgivelser, omgivet af enten
skov, park eller vand.

Forkæl dine gæster
Du får det bedste af det bedste. Vores kokke forkæler dine gæster
med menuer inspireret af moderne dansk mad. Alt tilberedes fra
bunden af sæsonens bedste råvarer. Vores menuer er fyldt med
hjemmelavede specialiteter. Naturligvis økologisk hvor muligt.

* Pris fra 565,- på Sinatur Hotel Sixtus.
Pris fra 595,- på Sinatur Hotel Gl. Avernæs.
Pris fra 565,- på Sinatur Hotel Storebælt.

Nyborg 65 31 40 02 stc@sinatur.dk

SINATUR HOTEL STOREBÆLT

Assens 63 73 73 73 glavernaes@sinatur.dk

SINATUR HOTEL GL. AVERNÆS

Middelfart 64 41 19 99 sixtus@sinatur.dk

SINATUR HOTEL SIXTUS

Skønne rammer til
livets store fester
Inkl. god plads
til kasteøvelser



Chanelladreams’ brudekjoler 
er inspirationskjoler, som 
alle er forskellige. Med 
udgangspunkt i dem kan 
bruden selv være med til 
at designe sin brudekjoler. 
Denne brudekjoler er syet i 
champagnefarvet brudesatin 
med elfenbensfarvede 
blonder og applikationer. 
Brudebuketten er bundet 
af blomsterbutik og 
interiørforretning Abel 
Spendabel på Hunderupvej. 
Foto: Yilmaz Polat



En himmel  
af brudekjoler
Chanelladreams er navnet på en nicheforretning i Dalum, der har specialiseret sig 

i design af brudekjoler i vintagestil. Ideen til forretningen fik ejer Anne Køberl 
Johansson for omkring otte år siden, da hendes datter havde be-

svær med at finde den perfekte brudekjole.



Chanelladreams har adresse i ejer Anne Køberl Johanssons (tv.) 
eget hjem i Dalum. På førstesalen hjælper hun brude med at 
designe den perfekte brudekjole i hyggelige omgivelser. Her 
stiller hendes veninde Kirsten Victoria Larsen op som model. 
Foto: Yilmaz Polat 

Denne brudekjole er syet  i silkechiffon med rygstykke og front 
i blondestof. PR-foto: Nanna Endersby fra Endersby Foto

I en villa i Dalum gemmer sig en førstesal, som man ikke 
ser mage til i andre villaer. Her har Chanelladreams 
adresse. En nicheforretning, der specialiserer sig inden 
for skræddersyede brudekjoler i vintagestil. Anne Kø-
berl Johansson er ejer af Chanelladreams. Når hun tager 
imod sine kunder, åbner hun samtidig også døren ind til 
sit eget private hjem.

- Det er vigtigt, at mine kunder føler sig som noget sær-
ligt. At jeg har tid til dem, og at de får ærlig vejledning. De 
skal gå glade herfra med en god mavefornemmelse. Uan-
set om de køber noget eller ej, fortæller hun.

Fra hoveddøren til den hjemlige og romantisk indrette-
de entré viser Anne Køberl Johansson vej videre op til før-
stesalen. Sidste trin leder ind til en gang opbygget som et 
walk-in-closet, hvor et dæmpet og varmt lys kaster sig ind 
mellem brudekjoler, der hænger omkring én som tungt 
løv i en allé. Her lokker spindelvævsfine til tunge blonder 
den besøgendes øjne til at gå på opdagelse.

Nostalgisk vingesus
Følelsen af at have betrådt en eller anden form for trappe 
til himlen falder for alvor over én, da alléen af brudekjo-
ler munder ud i et større lokale, der er romantisk indret-
tet som prøverum. Her inviterer Anne Køberl Johansson 
sine kunder til at slå sig ned i bløde stole, der står rundt 
om et hvidt bord, hvor hun byder på kaffe og chokolade. 
Men det er ikke det eneste, hun byder på. For kunderne 
kommer for at finde den perfekte brudekjole.

- Til første besøg sætter jeg to timers vejledning af, hvor 
jeg kredser mig ind på, hvad den kommende brud har lyst 
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til, fortæller hun.
Lige præcis det med stilen fylder meget for Anne Kø-

berl Johansson, der med Chanelladreams har ønsket at 
give brude muligheden for at få indflydelse på design af 
deres skræddersyede brudekjole.

- De fleste af mine kunder ønsker noget andet end tra-
ditionelle brudekjoler. Chanelladreams er for den kræsne 
brud, som ønsker en unik kjole, fortæller hun.

Kjolen bliver skræddersyet på forskellige fabrikker, 
som Chanelladreams har indgået en speciel aftale med. 
Men inden da tager hun cirka 25 forskellige mål af bruden 
og tegner en skitse, hvor hun kan tilføje ekstra og vigtige 
detaljer eller præcise angivelser af, hvor snittet skal side.

- For kvinder er forskellige, og det er de færreste kvin-
der, der har standardmål.

Brudekjolerne på førstesalen i Dalum er alle individu-
elle og fungerer som inspiration med forskellige stilarter. 
Stilen beskriver hun med to ord: Nostalgi og romantik.

- Det er bruden som skal komme med kjolen og ikke 
omvendt. Det er kjolen, der skal fremhæve alt det gode 
ved dig, og den må ikke være for voldsom og overdøven-
de. De allerfleste mænd bryder sig ikke om store lagka-
gekjoler, men falder for det mere uskyldige, elegante og 
vintageagtige look, uddyber hun.

Det utrænede øje vil som udgangspunkt kalde farven 
på brudekjolerne hvid, men faktisk har Anne Køberl Jo-
hansson ingen hvide brudekjoler. I stedet bruger hun ind-
farvede stoffer og blonder i nuancer som blandt andet 
perlemorshvid, champagne- og elfenbensfarver. På en 
gylden taburet i et hjørne stabler forskellige blondestof-
fer sig i bunker. Anne Køberl Johansson anslår, at hun har 
mindst 50 forskellige blondestoffer, som bruden kan væl-



Blonder fylder meget i 
Chanelladreams, som 
har et stort udvalg 
af blondestoffer, 
som kan indfarves i 
nuancer som blandt 
andet perlehvid, 
champagne- eller 
cremefarve. PR-
foto: Søren Larsen 
fra Photography by 
Larsen

Ejer af Chanelladreams, Anne Køberl Johanson, beskriver 
stilen for sine brudekjoler med de to ord. Her står Isabella : 
Nostalgi og romantik. Denne brudekjole er syet  i pudderfarvet 
brudesatin med ekstra blonder påsat på blødt silketyl. PR-foto: 
Nanna Endersby fra Endersby

Chanelladreams er en nicheforretning, der specialiserer sig i at sæl-
ge individuelt designede brude-, galla-, vintage- og festkjoler, som 
bliver skræddersyet i udlandet.
Forretningen har adresse i ejer Anne Køberl Johanssons hjem, der lig-
ger i Dalum i Odense SV.
Det første besøg er uforpligtende og består af en vejledning med 
Anne Køberl Johannson.
Den gennemsnitlige pris for en brudekjole er 10.000 kroner.
Som noget nyt arbejder Anna Køberl Johansson på at designe lingeri 
af blonder i nostalgisk stil.
Læs mere på hjemmesiden www.chanelladreams.com

Chanelladreams

ge imellem og kombinere med sin kjole under kyndig vej-
ledning af Anne Køberl Johansson. Og er det et bestemt 
blondestof, bruden søger, kan det sandsynligvis skaffes 
hjem. Hun har syet lige siden hun var lille og har derud-
over arbejdet hos tekstilkoncernen Møller & Co.

- Jeg tror, jeg har et naturligt talent for at se, hvad der 
klæder folk. Og så synes jeg, det er dejligt at få folk til at 
se godt ud og tage sig ud fra deres bedste side. Især til et 
bryllup, som er en stor dag. Nogle brude kommer ind 
og ønsker en kjole, hvor de ikke tiltrækker sig for meget 
opmærksomhed. Til det plejer jeg at sige: ”Du skal ikke 
krybe langs væggen til dit bryllup, men give den max gas”.

Den perfekte brudekjole
Ligesom Chanelladreams har adresse i Anne Køberl Jo-
hanssons eget private hjem, kan man også sige, at ideen til 
nicheforretningen opstod inden for hjemmets egne fire 
vægge. For ideen opstod efter jagten på en brudekjole til 
Anne Køberl Johannsons datter, da hun for omkring otte 
år siden, skulle giftes. Anne Køberl Johansson husker, at 
de var fem kvinder afsted til København for at finde den 
helt rigtige brudekjole.

- Min datter prøvede mange kjoler, men enten skulle 
halsudskæringen være anderledes, skørtet have et andet 
snit eller også manglede der nogle detaljer. Jeg husker, at 
min datter sagde: ”Bare jeg kunne tage lidt fra alle kjo-
lerne”.

Turen til København gav aldrig pote. Anne Køberl Jo-
hanssons bror har et ingeniørfirma, som samarbejder 
med mange fabrikker rundt omkring i verden og han 
foreslog hende at bestille brudekjoler fra forskellige fa-
brikker for at tjekke kvaliteten. Anne Køberl Johansson 

fulgte hans råd og bestilte fem brudekjoler hjem fra fem 
forskellige fabrikker. Kun en af kjolerne levede op til det, 
som de havde tegnet og ønsket.

- Det kan ikke passe, det skal være så svært. Der må 
være andre end bare min datter, der har svært ved at finde 
en kjole, var de tanker, som fik hende til at etablere Cha-
nelladreams.

Men først efter en rejse til udlandet for at besøge stoffa-
brikker og etablere forretningsforbindelser åbnede Cha-
nelladreams. Anne Køberl Johansson nåede at besøgte 
cirka 26 fabrikker på 14 dage og  derefter udvalgte hun  
dem, hvor  kvalitet og kommunikation var i top. Hun får 
indfarvet flere hundrede meter blonder ad gangen, som 
så bliver videresendt til brudekjolefabrikanterne.

- Det er et kriterium, at fabrikkerne er i stand til at 
skræddersy kjoler i skandinavisk kvalitet ned til mindste 
detalje, forklarer hun.

I 2010 tog Chanelladreams form. I første omgang med 
10 og senere 30 brudekjoler. I dag har Anne Køberl Jo-
hansson ikke længere præcist tal på antallet.

- Jeg har været heldig at ramme en niche, som den 
kræsne brud har brug for, og også at have utrolig søde 
og hjælpsomme kunder, som alle sammen har været med 
til at hjælpe mig på vej med positiv omtale, både til de-
res omgangskreds og også på de sociale medier, det er jeg 
dem alle dybt taknemmelig for, fortæller hun.

Af Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk

17



I dag er det tre år siden, at Anja Erbs og hendes mand sagde ja 
til at dele livet med hinanden på et strand i Thailand. Bryllup-
pet holdte de på datoen den 7. september 2013. På den måde 
kan de huske dagen som 7913.

- Det var en helt unik dag, fortæller hun.
Det er ikke kun minderne om festen ved stranden og 

poolen, gæsterne og maden, som stadig står klart for Anja 
Erbs. Det gør hendes brudekjole også.

- Der er et eller andet stort ved at tage en brudekjole på. 
Min mor gav mig den på med tårer i øjnene, mens bru-
depigerne hjalp til. Det var en helt unik følelse, fortæller 
hun.

Bryllupsfesten fandt sted under en bagende sol i Thai-
lands varme klima, men det påvirkede ikke Anja Erbs.

- Min brudekjole havde et tykt blondelag, og det var 30 
grader varmt. Men det var lige meget, for da skulle jeg 
endelig have den på og bruge den, fortæller hun om bru-
dekjolen, som hun havde på hele dagen og aftenen.

Havfruesnit
Anja Erbs købte sin brudekjole hos nicheforretningen Chanel-
ladreams i Dalum. Inden det første møde med ejer Anne Kø-
berl Johansson, havde Anja Erbs et klart billede i hovedet af, 
hvordan brudekjolen skulle se ud.

- Det skulle være en stor kjole. Jeg havde en klar fore-
stilling om, hvor godt det ville se ud på stranden i Thai-
land, når det blæste lidt i kjolens stof. Jeg havde nogle helt 
andre tanker om, hvordan kjolen skulle se ud end den, 
som jeg endte ud med. Det er lidt sjovt, fortæller hun.

Brudekjolen som Anja Erbs bar til sit bryllup blev en 
stropløs kjole med et havfruesnit. Kjolen var den første, 
som hun prøvede til den første vejledning i Chanellad-
reams. Anja Erbs husker, at hendes mor og Anne Køberl 
Johansson foreslog hende at prøve den.

- Jeg skulle da overhovedet ikke have en kjole med hav-
fruesnit. Det kunne de godt glemme. Jeg blev faktisk lidt 
småirriteret, men prøvede den som det første, for så ville 
det være overstået, husker hun.

Men helt overstået blev det ikke, for kjolen rykkede ved 
Anja Erbs’ indre billede af den perfekte brudekjole.

- Det var den fedeste oplevelse at tage den kjole på med 
havfruesnit og tænke: "Den skal jeg da have". Min brude-
kjole blev en helt anden stil, end jeg havde regnet med, 
fortæller Anja Erbs.

Kjolen som hun prøvede var en inspirationskjole, som 
var udgangspunktet for den kjole, som Anja Erbs fik syet. 
Snittet blev rettet til, så det passede til hendes figur, og 
kjolen blev uden stropper. Anja Erbs’ minde af brudekjo-
lens udseende står helt klart for hende, for hun har kjolen 
endnu.

- Jeg kan simpelthen ikke nænne at gå af med den, for 
den er så fin. Tanken er faktisk, at den skal stå fremme i 
vores hjem på en gine, fortæller hun.

Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk

Da Anja Erbs blev gift, var det i en helt an-
den kjole, end hun først havde forestillet 
sig. Brylluppet glemmer hun aldrig, og 
brudekjolen har hun planer om at gøre til 
en del af sin boligindretning.

Beslutningen  
om brudekjolen:  
Fra skrud  
til havfruesnit
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hedder nu Morten Rex

At få skræddersyet et jakkesæt hos Morten Rex er en unik og uforglemmelig
oplevelse, du ikke må snyde dig selv for. Du træder ind i en luksuriøs verden,
hvor det udelukkende er dig, dine mål, din stil og dine ønsker, der er i centrum.

Morten Rex designer og skræddersyr alt inden for jakkesæt, skjorter, frakker, sko
etc. Vi skaber alt fra de mest elegante, klassiske snit til iøjnefaldende, innovative
designs. Alt i gennemført høj kvalitet og med exceptionel finish. Helt fra bunden
hver eneste gang.

Showroom: Kongensgade 48, 1.sal | 5000 Odense C | Tel. +45 22 41 27 65 | info@mortenrex.dk | mortenrex.dk

900,-Fra kr.

Skræddersyet skjorte

4.800,-Fra kr.

Skræddersyet jakkesæt
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Brudevals uden 
angst
Du kan være nervøs for meget på bryllupsdagen: Kommer cateringmaden 
til tiden, hvad afslører fætter Rasmus i sin tale, siger du ja på rette tidspunkt 
i kirken – og gør bruden?! Men brudevalsen behøver du ikke at frygte, når 
bare du forbereder dig en lille smule i ugerne op til festen. 
Her er nogle gode råd til at gøre valsen til en ren walk-
over.

I enhver by af en vis størrelse ligger  en dan-
seskole, som tilbyder kommende ægtefolk 
professionel undervisning i brudevalsen. 
Danseundervisningen kan være en afslap-
pende par-aktivitet for dig og din tilkom-
mende i ugerne eller månederne op til den 
store dag, hvor I kan være lidt alene sammen 
- tæt på hinanden.

Hyr en danselærer

Hvis du er en lidt mere  nøjsom og 
uafhængig type, gider du måske 
ikke bruge penge på hverken dan-
selærer eller dvd. Så kan du jo tage 
chancen med forskellige instrukti-
onsfi lm, der kan fi ndes på det store 
internet. Held og lykke, siger vi bare. 
Der er godt nok mange forskellige 
brudevalser derude! Men måske 
kan du få inspiration af Youtube, 
hvor andre par gør sig ud til bens 
foran deres bryllupsgæster.

Download og 
Youtube

Endelig kan du af-
tale  med din brud, 

at I da er ligeglade 
med sådan nogle 
gammeldags, 
småborgerlige 
traditioner. I 
improviserer da 
bare jeres dans. 
Hvor svært 
kan det være? 
Gæsterne er 
alligevel ved at 

være fulde på 
det tidspunkt 

med al den gratis 
vin, I har serveret. 
Hvis du har held til 
at få bruden med 
på den aftale, vil 
du måske være 
sød og skrive til os, 
hvordan du over-
talte hende. Vi vil 
bare gerne vide 
det.

Bambi på isen

Brudevalsen skal danses  før klokken 24, ellers 
vil det betyde ulykke for det nyslåede ægte-
par. Minder det lidt om Askepot, som skulle 
forlade prinsens hofbal før midnat? Måske, 
men til et almindeligt bryllup er der ingen 

tradition for hug-en-hæl eller klip-en-tå. Gom-
men skal dog passe på sine tæer, når selskabets 
herrer ved afslutningen af brudevalsen løfter 
ham op fra gulvet, tager hans sko og klipper 
spidsen af hans bedste sokker (så han ikke læn-
gere kan gøre sine hoser grønne hos pigerne!).

A Cinderella moment

En mere fl ek-
sibel  mulighed 
for undervisning 
er at købe en 
dvd, så I kan øve 
hjemme i dag-
ligstuen på netop 
det tidspunkt, I 
har lyst. Der fi ndes 
fl ere forskellige til-
bud på dvd-markedet. 
En af de nyere er lavet 
af mode-, takt-, og tone-
eksperten Bill Holmberg, og 
dvd’en indeholder også andre tips 
til, hvordan du slipper mest elegant 
igennem bryllupsritualer og –fest.

Mulighed 
for fast-
forward

Skal du have digital  assistance til at lære brudevalsen, 

er den bedste hjælp måske den app, der hedder brude-

valsen (i App Store - endnu ikke i Play). Guiden skrider 

pædagogisk fremad: Først lærer I hver for sig jeres trin, 

derefter træder I trinene sammen – først med telefon 

eller tablet i hånden, derefter vejledt af en stemme. 

Til sidst spilles melodien i sin helhed, så I kan øve jeres 

nyfundne færdigheder igennem – igen og igen. Appen 

koster 55 kroner – måske kan du fi nde en undervis-

nings-dvd i en rodekasse til en billigere pris.

App-app-hurra
Brudepar besegler deres  fælles fremtid med en brudevals i hele den 
vestlige verden. Vi danskere er dog de eneste, der har haft fantasi (el-
ler mangel på samme) til at udvælge ét særligt musikstykke til formå-
let. I alle andre lande danser parret til en sang, de selv holder af. Men 
i Danmark holder vi os til "Brudevalsen" af Niels W. Gade. Melodien 
blev oprindelig skrevet til balletten "Et Folkesagn" i 1854, og herfra 
spredte den sig stille og roligt ud i den danske folkekultur, så den i 
dag er så-godt-som-obligatorisk ved en bryllupsfest.

Enestående dansk brudevals

Et live-orkester skaber  en fanta-
stisk stemning til bryllupsfesten. 
Det giver jer også en fordel, når I 
skal danse brudevals: I skal bede 
bandet spille valsen i langsomt 
tempo. Så er det nemlig lettere 
for jer at huske trinene og ud-
føre dansen ordentligt.

Sæt tempoet lavt
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Af Carsten G. Johansen
Artiklen er lavet i samarbejde med bryllup.dk, der udgiver 
magasinerne ”Bruden” og ”Gommen”. Læs mere på bryllup.dk





Han grundlagde historiske danske bygninger som Bør-
sen og Rundetårn, ledte Danmark ind i Trediveårskrigen 
og er den første til at byde velkommen, når man træder 
ind på Broholm Slot. Kong Christian den Fjerde er hans 
navn. Fra et stort maleri falder hans blik på én, så snart en 
tung trædør er åbnet.

Et blik, som gør det svært at løsrive sine fodsåler fra det 
mørkegrå stengulv, hvor historien har sat sine fodaftryk i 
knap fire hundrede år. Ved siden af det næsten-gulv-til-
loft-store-portræt af en af de mest kendte konger i den 
danske kongerække står Anne Bille-Brahe. Den ene af 
Broholm Slots tre forpagtere. Smilet i hendes blik hjæl-
per den besøgende tilbage til nutiden.

- Slottet er fredet, men alt der står fremme er til at 
bruge. Man kan godt kalde det et levende museum, og 
folk behandler det helt automatisk med respekt, fortæl-
ler hun.

Broholm Slot bliver i dag hovedsageligt brugt til mø-
der, konferencer og ikke mindst fester, som for eksempel 

slotsbryllupper. Anne Bille-Brahe giver tillæggets skri-
bent og læsere en rundvisning på slottet på samme måde, 
som var vi et kommende ægtepar på udkig efter et sted 
at holde vores bryllup. Det er afgørende for Anne Bille-
Brahe, at folk oplever stedet, inden de beslutter sig.

- Det er vigtigt for os at vise slottet og festlokalerne til 
det kommende brudepar, for på den måde er vi sikre på, 
at vi kan opfylde deres forventninger, fortæller hun og le-
der til venstre ned ad gangen mod den første stue og ud-
dyber:

- Vi er imødekomne, og det er vigtigt for os at lytte til 
bryllupsønsker om, hvordan lige præcis deres bryllup skal 
være.

Erfarne bryllupsarrangører
Godt nok går Broholm Slots historie så langt tilbage i ti-
den som til begyndelsen af 1300-tallet, da Esbern Snares 
oldebarn, Absalon Johnsen af Ulfeldt slægten, blev herre 
på Broholm Slot. Også de tre forpagtere af Broholm Slot 

Med Kong 
Christian IV 
som gæst  
til slotsbryllup
Broholm Slot er i dag en fredet bygning med knap 700 års  
historie bag sig. Det har fungeret som herregård og overlevet Gre-
vens Fejde. I dag finder der dog mere festlige begivenheder sted 
inde bag slottes volde. Slotsbryllupper er en af dem, men historiens 
vingesus er stadig allestedsnærværende.
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Broholm Slots historie kan dateres tilbage til begyndelsen af 
1300-tallet. Slottets volde var med til at redde Broholm under 
Grevens Fejde. Arkivfoto

har en lang historie, når det kommer til at arrangere bryl-
lupper.

I dag ejes Broholm Gods af Anne Lütken og hendes søn 
Anders Sehested, som  er henholdsvis 12. og 13. genera-
tion af slægten Sehested, der overtog ejerskabet i 1730. 
Godset står blandt andet for afholdelse af DM i dressur. 
Men det er Anne Bille-Brahe og Niels Raahauge og Ken-
neth Birler, der sammen overtog forpagtningen af Bro-
holm Slot den 1. januar 2012.

Inden da havde Anne Bille-Brahe og Niels Raahauge 
siden 1992 drevet Steensgaard Herregårdspension, hvor 
Kenneth Birler blev ansat i 2007. På det tidspunkt kom 
han med syv års erfaring fra Norge, hvor han drev Skagen 
Gaard. Han er også restaurantchef på Restaurant Bro-
holm.

- Når du er her til bryllup, kan du slappe af. Vi sørger 
for, at der er helt ro på, fortæller Anne Bille-Brahe.

Noget af det vigtigste forpagterne har taget med sig fra 
de mange års erfaring inden for planlægning af bryllup-

per er, at hvert bryllup er unikt:
- Vi skal ikke tage for givet, at vi ved bedre. Og det er 

uanset, om brudeparret ønsker et traditionelt eller utra-
ditionelt bryllup. Om vi skal arrangere det hele, eller om 
brudeparret har ønsker ned til den mindste detalje. Må-
ske skal sløjfen om servietten for eksempel bindes på en 
helt bestemt måde.

Beslutter man sig for at holde bryllup på Broholm Slot, 
er der hjælp at hente til alt inden for underholdning: fra 
strygekvartet til operasanger og fra blomsterdekoratio-
ner, til vielse og booking af værelser.

- Vi har gennem årene skabt gode kontakter. Vi har for 
eksempel et tæt samarbejde med Gudme Kirke. Måske 
du kommer fra Nordsjælland og har forelsket dig i det 
her sted, så skal vi kunne levere det hele, understreger 
Anne Bille-Brahe.

Bryllup i et levende museum
Det er muligt at leje hele slottet eller de historiske fest-
lokaler som for eksempel Thorvaldsens Sal. En stor, lys 
og gul sal med plads til op til 85 gæster rundt om runde 
borde. Her finder typisk de store bryllup- eller festsel-
skaber sted. Er der tale om et mindre selskab tilbyder 
Broholm blandt andet Den Kinesiske Spisestue. Anne 
Bille-Brahe viser ind i Pejsestuen og Det Blå Kabinet, 
som er det eneste sted på slottet med tv. Historiske af-
fekter som lænestole, skænke, ure, byster og porcelænsfi-
gurer inviterer konstant ens øjne til at gå på opdagelse. I 
2004 ophørte slottet med at være et privat hjem. I stedet 
besluttede ejer Anne Lütken, at slottet skulle drives som 
en forretning. Broholm har desuden et samarbejde med 
Svendborg Museum og tilbyder også historiske rundvis-
ninger.

- Men alt, hvad du ser, er i familiens eje, fortæller Anne 
Bille-Brahe.

Christian den Fjerde er ikke den eneste som følger med 
i slottets bryllupper og fester. Andre portrætter af adelige 

Thorvaldsens Sal på Broholm Slot har plads til 86 gæster, når salen bliver dækket op 
til middag med runde borde. Til mindre selskaber er Den Kinesiske Spisestue oplagt. 
Foto: Yilmaz Polat

Broholm Slot ligger mellem Hesselager og Oure i Gudme på Sydfyn. Hovedbyg-
ningen og oldtidsmuseet er tilgængelig for offentligheden selskabslokaler til bryl-
lup og fest, møderum eller via rundvisninger med guide.
Slottet gennemgik en gennemgribende restaurering og modernisering i 2002, 
men slottes historie omkring 700 år tilbage i tiden. Broholm Slot er i dag en fredet 
bygning.
En del af Broholm fungerer også som et privatdrevet gods med land- og skovbrug, 
park, herregårdssø, voldgrave og en vandmølle.
Broholm Gods ejes af Anne Lütken og hendes søn Anders Sehested, der er hen-
holdsvis 12. og 13. generation af slægten Sehested, der overtog ejerskabet i 1730. 
Godset står blandt andet for afholdelse af DM i dressur.
Anne Bille-Brahe, Niels Raahauge og Kenneth Birler overtog 1. januar 2012 for-
pagtningen af Broholm Slot.
Læs mere på hjemmesiden broholm.dk

Broholm Slot
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I Broholms tidligere forpagterbolig finder 
man køkkenet til Restaurant Broholm, som 
både tilbyder a la carte og står for menuen til 
selskaber på slottet - som blandt andet bryl-
lupper. Når det kommende brudepar skal 
beslutte sig for en bryllupsmenu, tager Kim 
Rødsgaard en samtale med dem.

- Det er altafgørende at lytte til, hvad gæ-
sterne efterspørger, og til en fest eller et bryl-
lup har folk lagt så mange tanker og drømme 
i arrangementet, at det skal køre på en snor, 
fortæller han.

Med udgangspunkt i den årstidsbestem-
te menu i restauranten og et oplæg med vin 
dertil, finder han sammen med brudeparret 
frem til den rigtige bryllupsmenu. De fle-
ste par ender på tre til fire retter. Antallet af 
retter kommer som regel an på, hvor mange 
indslag, der er planlagt. En menu til et efter-
årsbryllup, hvor jagtsæsonen også er i gang, 
kan for eksempel bestå af røget dådyrkølle fra 
Romsø med blandt andet sprød grønkål. Et 
andet forslag til et forårsbryllup er en forret 

af kamille-rimmet fisk i sæson.
- Vi bruger så vidt som muligt sæsonens rå-

varer, fordi det bedste vi har herhjemme fås 
ikke bedre. Det fynske spisekammer er lige 
om hjørnet, fortæller Kim Rødsgaard.

Det gælder blandt andet rygeost fra lokale 
mejerier som Løgismose, Kirkeby & Thrane 
og fisk fra Faaborg Fiskeauktion.

- Det handler om at afbalancerer menuen 
mellem fest og selskab samtidig med, at gæ-
sterne bliver mætte. Men fundamentet er den 
gode smag, konstaterer køkkenchefen.

Historie og holdånd
Kim Rødsgaard har arbejdet på Broholms 
restaurant i 10 år. Han fulgte med fra Steens-
gaard Herregård sammen med Anne Bille-
Brahe og Niels Raahauge, da de overtog for-
pagtningen af Broholm Slot. Som team har de 
derfor stor erfaring med at arrangere bryllup-
per.

- Den her stemning er fuldstændig fanta-
stisk. Har været i ni år nu, er i gang med 10 

Det fynske spisekammer  
på bryllupsmenuen

slægter som blandt andet Sehested, der gennem tiden har 
ejet Broholm Slot, er også med til fest, som de har været 
vidne til mange af.

- Folk har en naturlig respekt for slottet. Og hvis der 
bliver spildt lidt rødvin på tæpperne, er der ingen ulyk-
ke ved det. Jeg tror der er tabt mere rødvin på de tæpper 
før vores tid, fortæller Anne Bille-Brahe, som har sat sig 
grundigt ind i slottets historie.

Historien er vigtig, og det er vores opgave at fortælle 
den til gæsterne. Nogen skal have at vide at de lokaler, 
som de befinder sig i er historiske og fredet. For eksempel 
at de malede draperier stammer helt tilbage fra 1700-tal-
let.

Dobbelte voldgrave omgiver stadig Broholm Slot. Det 
var dem, slottet kan takke for at overleve Grevens Fejde, 
der blev kaldt Danmarks sidste borgerkrig, for knap 500 
år siden. Anne Bille-Brahe åbner en dør ud mod den syd-
vestlige side af slot med direkte udsigt til voldens blikstille 
vand.

- Det er en fantastisk solgård om sommeren, bemærker 
hun.

Andre spor fra Grevens Fejde er en indendørs brønd og 
et saltkar, der gjorde slottet i stand til at overleve en be-
lejring. Sådan kan besøgende gå på en historisk skattejagt 
overalt på Broholm Slot. Og forpagteren fortæller også 
gerne om den del af historien, der handler om  Jørgen Se-
hesteds sympati og støtte til den tyske besættelsesmagt 
under Anden Verdenskrig.

- Vi fortæller om hele slottets historie. Det gælder også 
den del fra Anden Verdenskrig, der stadig kaster skygge 
over familien, forklarer hun.

Det er mange år siden, at Broholm Slot lagde rammer 
til den tyske besættelsesmagt. I dag er det i stedet festlige 
begivenheder, og selv om Anne Bille-Brahe efterhånden 
har været vidne til mange af den slags, bliver hun aldrig 
træt af sit arbejde.

- Det er sjovt at være med til at arrangere bryllupper. 
De er aldrig ens. Der er sådan en boblende glæde ved et 
kommende brudepar, når de skal planlægge den store 
dag, der smitter af på én. Det er jo livets fest for mange, 
fortæller hun.

Af Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk

Restaurant Broholm blev optaget i ”White Guide 2016”. For køkken-
chefen, der har arbejdet på Broholm Slot i over ni år, er det en aner-
kendelse, men ikke det vigtigste. Det er smagen, de historiske ram-
mer og at lave mad til alt fra bryllupsgæster til lokale naboer.

Broholm Slot har givet navn til en sjælden dansk hunderace, hvis aner 
går tilbage til slutningen af 1500-tallet.
Broholm Slot bryster sig også af Broholm Æblet, også kaldet Broholm 
Rosenæble, der gror på engene og i parken i nærheden af hovedbyg-
ningen og er et lille, saftigt spiseæble. Æblet stammer fra Broholm 
Slot, hvor dets modertræ stod i parken, og gjorde sit første gang 
bemærket ved en frugtudstilling i København til Havedyrkningens 
Fremme i 1866.
Rundt om Broholm er anlagt en to kilometer lang sti med navnet 
Eventyrstien, hvor man blandt andet opleve Hvileskoven og Kærlig-
hedsparken udviklet af Jeanett Exner. Ideen har her været udeluk-
kende at bruge naturmaterialer og at følge naturens egen angivelse 
for form og vej.
Kammerherrens Oldtidssamling er en museumsbygning, der udstil-
ler renæssancemennesket og kammerherre Niels Frederik Bernhard 
Sehesteds arkæologiske oldsager. Samlingen rummer over 60.000 
stykker flint fra Stenalderen.

Vidste du at ...

Broholm Slot har lagt historiske rammer til mange bryllupper 
gennem årene. Her ses bruden Lene Borne Jørgensen til 
sin bryllupsfest på slottet, hvor hun blev gift med Bo Borne 
Jørgensen i 2013. Foto: Christina Damgaard



Opskriften svarer til cirka 15 kroketter.

Ingredienser:
500 gram  kalvebov eller bryst, der er fri 
for sener og hinder.
3  laurbærblade
Andefedt
Frisk salvie og lidt knuste korianderfrø 
 (alle krydderurter kan anvendes)
Salt og peber
Til panering: 3 sammenpiskede, hele æg, 
lidt hvedemel og panko-rasp
Solsikkeolie til fritering af kroketterne

Fremgangsmåde:
Det afpudsede kalvekød  kommes i et 
ildfast fad. Dæk kødet med smeltet an-
defedt. Tilsæt laurbærblade og nogle 
kviste frisk rosmarin. Dæk fadet grundigt 
med alufolie og låg, så det er helt tæt. Stil 
fadet i forvarmet ovn ved 110 grader og 
confitér kødet, til det er helt mørt og skil-
ler ad.
Det tager omkring  en til halvanden time. 
Tag kødet op af fadet med fedt og pluk 
det ud i "strimler". Rør strimlerne sam-
men med en spsk. friskhakket salvie og 
lidt knuste korianderfrø samt to tsk. æg-
geblomme. Smag til med salt og peber.
Tril blandingen  til små kugler af cirka 25 

gram og frys dem en times tid inden pa-
neringen.

Fremgangsmåde panering:
Vend først kuglerne  i hvedemel, så det 
lige dækker dem med et tyndt lag.
Tril derefter kuglerne  i sammenpisket æg 
og til sidst i panko-rasp. Gentag proces-

sen en gang til, så kuglerne er helt dækket 
af panko-rasp.
Lige før servering  steges kroketterne i 
en 180 grader varm solsikkeolie, til de er 
sprøde. Inden stegning kan kroketterne 
opbevares på frost til de skal bruges.

Kalvekroketter

Ingredienser:
1 side frisk torskefilet  uden ben, men 
med skind
Havsalt
Sukker
Tørret kamilleblomst

Fremgangsmåde:
Den klargjorte  torskefilet drysses med 
havsalt og sukker i et tyndt lag. De tør-
rede kamilleblomster drysses derefter på 
filetten med let hånd, det hele stilles på 
køl et til to døgn afhængig af torskefile-
tens tykkelse.

Rygeostcreme:
200 gram  rygeost
2 dl.  cremefraiche 38%
Salt og hvid peber.
Røgeost  og cremefraiche røres godt sam-
men og smages til med salt og peber.

Anretning:
Torskefiletten  skæres i tynde skiver og ar-

rangeres på en tallerken. Rygeostcremen 
sprøjtes på i små dråber med en sprøjte-

pose. Anretningen pyntes med små styk-
ker sprød toast og friske krydderurter.

Kamille-rimmet torsk
- med rygeostcreme

Ingredienser:
1 bundt  blandede krydderurter efter eget 
valg
250 gram  saltet smør
2-3 dl.  revet brødkrummer (alt efter hvor 
våde urterne er)

Fremgangsmåde:
Blend krydderurter  med smør og brød-
krummer til blandingen har en ensartet, 
blød masse og glat den ud i en lille form. 
Stil derefter panaden på køl. Når blan-
dingen er skærefast i konsistensen, kan 
der skæres stykker ud, som kan anrettes 
på fiskestykker eller skaldyr, inden disse 
bages i ovnen.
Panaden kan laves  i alle variationer efter 
egne ideer og smagsretning.

Urtepanade
- til bagt fisk eller skaldyr

  
Restaurant Broholms køkkenchef Kim Rødsgaard 
anretter i køkkenet, som ligger i Broholms tidligere 
forpagterbolig.  Foto: Yilmaz Polat 

sæson. Min mad passer til det her sted. Den 
passer til rammerne, til historien. Kranseka-
gefiguren er vores holdånd, mener han.

Sidste år blev restauranten optaget i den 
anerkendte restaurantguide ”White Guide 
Nordic 2016”. En sådan anerkendelse værd-
sætter Kim Rødsgaard, selv om det ikke er 
det, han har i tankerne, når han står i køk-
kenet.

- Optagelsen er vi rigtig glade for, men det 
er ikke vores mål. Det er lige vigtigt for os, 
om vi får besøg af White Guide eller lokale 
naboer, der kommer forbi restauranten til en 
kop kaffe. Dét, der er vigtigt for os, er at lave 
mad, der smager godt og ser godt ud. Og at 
være tro mod rammerne på Broholm Slot. 
Her laver jeg det, som jeg har lyst til at stå 
op til hver morgen, konstaterer Kim Røds-
gaard.

Af Mette Pørtner Jensen
mepje@fynskemedier.dk



Guide - Få din 
drømmefest

Så snart bryllupsdatoen  er fastlagt, skal I reservere den foto-
graf, I gerne vil have til at tage billeder af jer på dagen. De dyg-
tige bryllupsfotografer er ofte optaget, specielt i foråret og om 
sommeren kan det være svært at få en aftale. Mange fotografer 
tilbyder også at videooptage festen, hvis I ønsker det. Det kan 
være et godt alternativ til at lokke jeres yndlingsonkel til at bru-
ge festen på at filme alle, og det giver ofte en bedre kvalitet.
Optagelser i kirken  skal altid aftales med præsten i forvejen. 
Fotografen kan være mindre forstyrrende ved at tage billeder-
ne uden blitz og ved at have fundet sig én god plads i stedet for 
at bevæge sig omkring under ceremonien. Det er jo vigtigst, at I 
har en god oplevelse.
Hvis I eller præsten  ikke ønsker, at der bliver taget billeder i 
kirken, kan I skrive det i invitationen, så gæsterne ved det på 
forhånd.
Husk at aftale  med fotografen, hvis I ønsker både udendørs og 
indendørs billeder, da det kan kræve forskelligt udstyr.

Smil til kameraet
Det er tradition og kutyme,  at brudevalsen skal danses, inden 
klokken slår midnat. Hvis I ønsker, at det bliver overholdt – og I 
vil undgå at sidde og holde øje med uret, er det vigtigt, I giver 
toastmasteren besked om det. Hvis det ikke kan nås, bør toast-
masteren stoppe med taler og aktiviteter for at sætte valsen i 
gang – så kan det afbrudte fort sætte bagefter. Men det opti-
male vil være, at toastmasteren sørger for, at talerne nås, og alle 
kan gå fra bordet inden klokken 24.
Har I mod på og ønsker  at betage jeres gæster med en flot 
brude vals, så er en lektion eller to på den lokale danseskole en 
nødvendighed. I dag er der også flere, der slår den traditionelle 
dans over i en mere moderne dans, hvor brudeparret har øvet 
en dans for eksempel til deres yndlingsmelodi. Det er helt op til 
jer og jeres dansefødder.

Brudevalsen
Ønsker I at blive viet  i en kirke, skal I henvende jer til præsten 
eller eventuelt til kirkekontoret for at aftale et tidspunkt. Nogle 
henvender sig op til et år inden vielsen for at være sikre på at få 
en bestemt dato.
Hvis I ønsker at blive gift  i et andet sogn, end der hvor I bor, så 
vær i særlig god tid, da sognebørn har førsteprioritet. Præsten 
har ikke pligt til at vie et par, som ikke bor i sognet, men i langt 
de fleste tilfælde er det ikke noget problem, specielt ikke hvis I 
har en god grund til at vælge den pågæl dende kirke. Hvis det er 
fordi, I har et godt forhold til præsten, eller synes han eller hun 
holder nogle gode prædikener, kan det sagtens fungere som 
en god grund. Der kan også være familiære traditioner bag val-
get af en bestemt kirke.
Som udgangspunkt  skal den kirkelige vielse foretages i kirken, 
men I kan også blive viet i Guds fri natur eller et andet sted, der 
har en særlig betydning for jer, men præsten skal godkende 
det.

Kirken

NEED TO
KNOW

Af Lene Jæger Thomsen
Artiklen er skrevet i samarbejde med Bryllup.dk, der udgiver magasinerne ”Bruden” og ”Gom-
men”. Læs mere på hjemmesiden bryllup.dk.

Inge Marie og Thorkild Kaspersen
Adelgade 56, Bogense · Tlf. 64 81 11 08

Søndag til fredag gives15% rabat.
Rabat i 3- og 4-sengs værelser.

Alene på værelset alle
dage fra kr. 195,- 300,-
Miljøtillæg pr. person
pr. ophold 17,50
v. overnatning

Fest
til fast pris fra

329,- pr. pers.

www.bogensehotel.dk · e-mail: info@bogensehotel.dk

• Dagskursus: Kr. 305,-

• Kursusdøgn: Fra kr. 695-855,-

i enkeltvær. 15% rabat i dobb. vær.

miljøtillæg 35,-

• Weekendophold:
4 retters menu fra kr. 589,- 696,-

• Diner Transportable

• Turistbusser modtages

• Tilbud søndag:

3 retter kr. 149,-

• Velkomstdrink
• 3 retters veltillavet selskabsmad
• Kaffe og småkager
• Natmad
• Hvidvin, rødvin, portvin, øl, vand,
vermouth ad libitum

• Lys og blomster
• Kvalitet til populær pris

gskursus:

, ,

fra

459,-
Drikkevarer

ud over 7 timer:
45 kr./time.

Brunch
pr. couvert

172,-

l

Giv deres
gæster et
TILBUD:

Overnatning i dobbelt-
værelse inklusive stor
morgenbuffet. Lørdag og
helligdage: Fra kr. 150,- 195,-

Alle fest-arrangementer er
INCL. FRI BAR

Søndersøvej 30 · 5492 Vissenbjerg · Tlf. 64 47 38 80
www.vissenbjergstorkro.dk - info@vissenbjergstorkro.dk

rylluppet skal være en
uforglemmelig og festlig
oplevelse...

· Brude’’suite’’ til de nygifte
- uden beregning

· Indbydelseskort og
kuverter til Deres gæster

· Menu- og glaskort til
Deres gæster

· Flotte, pyntede borde
efter Deres ønske

· Selskabslokaler fra
15-400 personer

· Udelukkende friske
råvarer anvendes til Deres
arrangement

· Betjening af professionelle
· Musikken kan medbringes
eller bestilles gennem os

· Værelser til specialpris til
evt. boende festdeltagere

· Takkekort og kuverter til
Deres gæster

· Fast pris pr. couvert
- Vi tænker på det hele!

e

Eksempel :
· Velkomstdrink
· 3 retters menu
· Vin ad libitum
· Kaffe og petit fours
· Fri bar m/vin, øl og vand
· Natmad

-Vi garanterer for kvalitet og servic
B

645,-

l

HUSK åbent hus

søndag den 26/2-17



Invitationen skal indeholde  alle de praktiske oplysninger om, 
hvor og hvornår vielsen finder sted, samt hvor eventuel recep-
tion og fest finder sted, så gæsterne kan arrangere transport fra 
kirken til festen.
I invitationerne har  I også mulig hed for at lade gæsterne vide, 
hvis I har særlige forventninger til dem – det kan være påklæd-
ning, hvis I ikke ønsker sange eller taler, eller har andre særlige 
ønsker. Mange bruger også invitationerne til at afsløre et even-
tuelt tema for festen.
Hvis I gerne vil sikre jer,  at så mange gæster som muligt kan 
deltage, men ikke har alle detaljerne på plads, kan I sende et 
"save-the-date" kort i første omgang og følge op med en rigtig 
invitation, når I har flere oplysninger klar.

Invitationer
Morgengaven er en  tradition fra gammel tid. Oprindeligt var 
det kun bruden, der modtog en morgengave som tak for, at 
hun havde skænket gommen sit dyreste eje – sin jomfrulighed. 
I dag er det en smule anderledes og helt almindeligt, at bruden 
også giver gommen en gave. Morgengaven er en af de mest 
symbolske gaver, hvorfor størrelse og investering ikke kan må-
les, hvorimod den tanke og den symbolik, der ligger i gaven, 
er meget vigtig. Hvis I vælger en ting, som I synes symboliserer 
den anden, kan det være af en utrolig værdi – uanset, om den 
har kostet 100 eller 10.000 kroner.
Dropper du morgengaven,  fordi du ikke lægger nogen værdi i 
den eller af anden årsag, så husk at fortælle det til din kommen-
de mand, ligesom det kan være værdifuldt at sikre sig, at din 
kommende mand kender til denne skik, hvis du forventer en 
morgengave. Ellers kan den første dag i ægteskabet starte med 
skuffelse eller følelse af utilstrækkelighed.

Forbered morgenen derpå
Til bryllupper er det valgfrit,  om I ønsker at åbne gaverne til 
festen, mens gæsterne er der, eller om I hellere vil vente til efter 
festen. Nogle gavegivere kan selvfølgelig blive skuffede, hvis 
de ikke ser jer åbne gaven, men omvendt kan det tage lang tid 
at pakke ud og takke for gaverne, så det kan være svært at nå at 
blive glad for hver eneste gave. Pakker I gaverne ud til festen,  er 
det en god idé at have nogle til at hjælpe med at holde styr på, 
hvordan kort og gave passer sammen, så I bagefter ved, hvem 
der har givet jer hvad. Når I efter brylluppet skal skrive takke-
kort, bliver det også nemt at gøre dem mere personlige ved at 
takke for en specifik gave frem for blot at takke for "en gave".
Pakker I gaverne op til festen,  er det en god idé at servere en 
drink for gæsterne imens, så de bliver underholdt. Endelig er 
det også  en mulighed at lade et par hjælpere pakke gaverne 
op, så kan I se gaverne og takke gæsterne efter middagen. Det 
giver jer tid til få taget billeder og tale med gæsterne, inden I 
sætter jer til bords. Hvis I har en brudepige og en forlover, kan 
det være en del af deres opgaver at åbne gaverne og skrive i 
kortene.

Hvornår skal gaverne åbnes?

Lige i
centrum og
langt fra
hverdagen

Går du i festtanker...
Så få en snak med os!
Algade 60 · 5500 Middelfart · 64 41 01 31

Rosengårdcentret, Grøn gade
Tlf. 6615 9376

Glamsbjerg, Søndergade 19
Tlf. 6472 3637

Dit design – Vores udfordring

Passion for smykker
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