Bubbelbar
by Wisemark
DRINKAR
Britney (virgin) Färsk jordgubbs & limejuice blandat med sprite och färsk citron.
Stålmannen Finlandia blandat med energi från Krypton. Toppas med is och lime.
Norrköping by night Gin blandat med färsk citronjuice, soda och lite socker.
Lisch Finlandia med pressad lime och tonic water samt en toutsch av socker.
Gäddvik Fizz Gin med mosad lime, sockerlag och tonic water.
JW Special Gin blandat med tonic water toppas med is och citron.

VIN
Penfolds Koonunga Hill, Chardonnay, Australien, vitt
Torrt, fruktigt vin med fatkaraktär, inslag av melon, tropisk frukt och grapefrukt.

Ernst & Julio Gallo Sauvignon Blanc, Kalifornien, USA vitt

Torr, ungdomlig, lätt aromatisk smak med inslag av grapefrukt, krusbär och ananas.

Rosé d´Anjou, Frankrike
Torr, bärig smak med liten jordton och sötma, inslag av lingon och örter.

Villa Puccini, Toscana, Italien, rött

Mycket frisk, fruktig smak med fatkaraktär, inslag av körsbär, nejlika och choklad.

Pommery, champagne, Frankrike

Torr, något brödig smak med inslag av grapefrukt och grönt äpple.

Rotari Rosé, mousserande vin, Italien

Torr, fruktig smak med inslag av kex, röda vinbär och smultron.

WHISKEY
Ardbeg 10 års, Islay, Skottland

Fyllig, robust, påtagligt rökig smak med inslag av fat, tjära, tång och vanilj. Smakrik.

The Famous Grouse, Skottland
Smakrik med viss sötma och påtaglig fatkaraktär.

Nu ska det bli bröllopsfest!
Hjärtligt välkomna till Louise och Rickards bröllopsfest här på restaurang
Sjöboden, längst ut på vackra Kållandsö. Sjöboden är vida känt för sitt kök
och vi hoppas mat och dryck ska smaka!
I det här festprogrammet finner ni det som kan vara bra att ha en kväll som
denna. Vi har samlat några sånger, lite knep & knåp och så förstås många
fina bilder på brudparet. Vi hoppas ni ska få en riktigt trevlig kväll!

ÖL

Spänn fast säkerhetsbältet för nu lyfter vi!

Corona, Mexico
Stor Stark by Carlsberg
Carlsberg NonAlcoholic

Catrine & Peter
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Brudparets lov
Melodi: Vårvindar friska
Festen skall börjas, kråsen skall
smörjas, magen skall få det som den
vill ha.
Glasen stå fulla, låt sången rulla,
alla är bröllops gäster idag.
Glaset i handen fattom, gutår!
Vinet fylls på och magen den får.
Sorgerna glömmas, glasen nu tömmas,
alla till vårt brudpar säg skål.

Helan går, sjung hopp,
fa‐de‐ral‐lan‐lal‐lan lej!
Helan går, sjung hopp,
fa‐de‐ral‐lan lej!
Och den som inte halvan tar,
han heller inte helan får.
Helan går!
Sjung hopp, fa‐de‐ral‐lan‐lej!

Det är bättre att fråga och verka dum, än
att inte fråga och förbli dum.
‐ Kinesiskt ordspråk
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Vilken kändis tycker Louise att hon är
mest lik?
Ashley Simpson
Vad lägger Louise helst/mest pengar
på?
KLÄDER!!!!!!!!!!!!!
Vem är Louise stora förebild?
Jana (hennes personliga coach) plus sina
föräldrar tror jag nog.
Vad är Louise mest stolt över i sitt liv?
Sin målvaktsräddning så hennes lag vann
turneringen eller att hon klarat sig igenom
skolan.
Vilken egenskap är Louise mest stolt
över?
Otroligt ambitiös och engagerad
När känner sig Louise som allra snyg
gast?
När hon har varit och shoppat lite nya klä‐
der, solat på gymet, tagit ett glas bubbligt
och sminket sitter som ett smäck!
Vad grälar ni oftast om?
Kommer inte ihåg sista gången vi grälade,
vi grälar väldigt sällan, antagligen vart/vad
vi ska äta.
Vem tog initiativet till första daten?
Det var nog jag.
Om Louise var en superhjälte vem skul
le hon vara då?
Catwoman
Första kyssen?
Nere i Göteborg.. Kommer inte riktigt ihåg
var (Louise kommer nog säga Valand, men
jag tror det var innan detta).

Vilken kändis tycker Rickard att han är
mest lik?
Egenskapsmässigt helt klart Stålmannen.
Vad lägger Rickard helst/mest pengar
på?
Lyx! mat & dryck, champagne! Goda drin‐
kar till goda vänner!
Vem är Rickard stora förebild?
Hans pappa såklart: JW
Vad är Rickard mest stolt över i sitt
liv?
Basketkarriären och SM guld.
Vilken egenskap är Rickard mest stolt
över?
Sin förmåga att bry sig om och ta hand om
sina vänner, laga mat o fixa fest!
När känner sig Rickard som allra snyg
gast?
När han är nytränad och gärna lite brun.
Vad grälar ni oftast om?
Om vem som gör mest respektive minst i
hemmet.
Vem tog initiativet till första daten?
Rickard
Om Rickard var en superhjälte vem
skulle han vara då?
Superman (han tror att han är det)
Första kyssen?
På Valand i Göteborg den 1/11 2003
Vilket är det mest udda ställe ni haft
sex på?
Tro mig, det vill ni inte veta...

Melodi: Hej tomtegubbar
Hej bonnapôjka ifrå slätta
emella Vänern å Vätt’a
Hej bonnapôjka ifrå slätta
emella Vänern å Vätt’a
Nu s’a vi supa, s’a vi schonga
för vi ä glada å vi ä onga

Vi hurrar för
brudparet
Melodi: Ja må dom leva

Helan går

Louise < Rickard

Hej Bonnapôjka!

Hej bonnapôjka ifrå slätta
emella Vänern å Vätt’a
"Ingen bestämmer sig förrän de växt upp.
Gud har bestämt det långt innan, och tid
nog inser du vem du får dras med i resten
av livet". ‐ Helena, 10 år

Rickard < Louise

Brudparets välgång,
glädje och framgång,
nu skall de hyllas,
som på brudpallen står.
Kärlek som glöden,
Trohet som döden,
Ja må dom leva
många lyckliga år.
Klockorna ringa,
vi vill dem bringa,
önskan om lyckliga
kommande år.
Endräkt må råda,
Lyckan Ni skåda.
Ja må Ni leva
Många lyckliga år!

Om du vill bli älskad, älska själv.
‐ Hekaton
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Vett och etikett

Bröllopsmeny

1. Bortkomna gäster ombeds känna sig som
hemma.
2. Blir tallriken tom, låna gärna från höger.
3. Klädsel rekommenderas, åtminstone från
början.
4. Det är absolut förbjudet att avtaga knäpp‐
kängorna under pågående måltid.
5. Alla äter på sin egen tallrik.
6. Endast i yttersta nödfall framsättes
läskedrycker, och då först efter behovspröv‐
ning.
7. Samtal under bordet undanbedes.
8. Var glad och trevlig.
9. Det är strängeligen förbjudet att behålla
sitt goda humör för sig själv.
10. Se till att du själv, övriga och möjligen
även brudparet får en trevlig kväll.

Vi tackar för maten
Melodi: Hej tomtegubbar
Nu vill vi allihopa sjunga,
av fulla hjärta och lunga.
Nu vill vi allihopa sjunga,
av fulla hjärta och lunga.
Vi aldrig fått så mycket gott,
och så här bra har vi aldrig mått.
Nu när vi länsat alla faten
vi klämmer i: TACK FÖR MATEN!
Här sannerligen haver gästen,
fått lite innanför västen.
Här sannerligen haver gästen,
fått lite innanför västen.
Vi kråsen smort mer än vi bort,
Ja, känn på magen ‐ om Ni ej tro't.
Vi fyller andningsapparaten,
och klämmer i: TACK FÖR MATEN!
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Löjrom från Spiken med klassiska tillbehör, hackad rödlök,
gräddfil & smörstekt toastbröd
Carlsberg Hof & Svensk Nubbe
***
Svensk oxtournedos med potatis– och kantarellterrin
serveras med krämig tryffelsås & balsamicosirap
samt ugnsrostad grön sparris
2004 Valpolicella Superiore Monti Garbi Ripasso,
Tenuta Sant´Antonio
***

Ett brev betyder
så mycket

Varm chokladbakelse med färska jordgubbar & vaniljglass
Prosecco de Conegliano, Azienda Agricola Conte Collalto

De nygifta skulle bli glada om Ni
skrev en liten hälsning för att fira
deras nya liv tillsammans.
Varje bord kommer överens om
när ni vill att Louise och Rickard
ska läsa hälsningen, t.ex "Öppnas
på bomullsdagen" och detta
skrivs utanpå det vita stora ku‐
vertet som finns på varje bord.
Lägg sedan era egna blå kuvert
med hälsning i det stora vita ku‐
vert under kvällens gång.
Tack för er omtanke!

Älska mig mest, när jag förtjänar det minst,
ty då behöver jag det bäst ‐ okänt ursprung
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Gissa namnet

Bröllopskväll
Melodi: I sommarens soliga dagar
I kväll skall vi dansa och sjunga
och leve‐ropen skall runga
för Louise och Rickard de unga.
Ty man är glad och säll en bröllopskväll
vi önskar dem ett glädjens hem
och ungar sen, en fyra fem.
Ej något kiv, ett bra motiv
på äktenskapets positiv
där ingen av dem får dra veven.
Då blir det frid och fröjd.
Då blir man nöjd!
Den som inte kan dansa skyller
ofta på golvet.
‐ Hinduiskt ordspråk
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Endast dina verkliga vänner talar om
för dig när du är smutsig i ansiktet.
‐ Sicilianskt ordspråk

Jag älskar dig!
Engelska
Spanska
Franska
Tyska
Japanska
Italienska
Kinesiska
Spanska
Ryska
Finska
Turkiska
Persiska
Stockholmska

I Love You
Te Amo
Je T'aime
Ich Liebe Dich
Ai Shite Imasu
Li Amo
Wo Ai Ni
Le amo
Ya Lyublyu Tyebya
Minä rakastan sinua
Seni Seviyorum
Du Stet Daram
Schyssta rattar!

1. Hon vill gärna strö beröm
2. Inte igår säger hon
3. Inte idag säger han
4. Har han längst ner på sina byxor
5. Har hon i ögat
6. Han ger alltid sitt yttersta
7. Hon har alltid helljuset på
8. Tycker hon om sina saker att de
är
9. Tycker han om sina saker att de
är
10. Tycker hon om mina saker att
de är
11. Kallar hon själv sina saker
12. Säger hon när hon sätter i kon‐
takten
13. Säger han när han drar ut den
14. Säger han när han sätter i den
igen
15. Har hon när hon är ledig
16. Gjorde hon när hennes gamla
kom bort
17. En sådan fick hon när hennes
gamla gick sönder
18. Han är en riktig man
19. Säger hon uppskattande om en
apelsindryck
20. Äter han till frukost

Gubben Noaks kyss
Melodi: Gubben Noa
Kära brudpar, kära brudpar
Nu ett råd till Er:
Minst en kyss om dagen,
säger kärlekslagen.
Käre Rickard
kära Louise
ge en redan nu!
(brudparet pussas)
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Fredmans epistel nr 21

Din gubbe fäll din krycka ner
och du, du, yngling lyd min lag:
Den skönsta nymf som åt dig ler,
inunder armen tag.
Tycker du att graven är för djup,
nå välan så ta dig då en sup,
tag dig sen dito en, dito två, dito
tre, så dör du nöjdare.
Men du som med en trumpen
min bland reglar, galler, järn och
lås dig vilar på ditt penningskrin
inom ditt stängda bås
Och du som svartsjuk slår i kras
buteljer, speglar och pokal:
‐ bjud nu godnatt, drick ur ditt
glas och hälsa din rival.

Tycker du att graven...
Säg, är du nöjd? min granne säg,
så prisa världen nu till slut.
Om vi ha en och samma väg
så följoms åt... Drick ut!
Men först med vinet rött och vitt
för vår värdinna bugom oss
och halkom sen i graven fritt
vid aftonstjärnans bloss.
Tycker du att graven...

"Giftermål är när man får behålla sin tjej
och inte behöver lämna tillbaka henne
till hennes föräldrar."
‐ Eric, 6 år

Bröllopsresande
Melodi: Pepparkakeland
Vi komma, vi komma med spänning till Er fest
Det känns ganska skönt att bara vara gäst
För nu står Ni två i ett sällan skådat ljus
Vi hoppas få ställa till en väldig massa bus
En del av oss filar för fullt på våra tal
Ja, kanske nån nervig på kuppen blivit smal
Men vad som än sägs så kan paret ta det lugnt
Det brukar för det mesta bara bli en samling strunt
Det var lite stressigt att hinna hit i tid
Man blir ju rätt gärna med åren lite vid
Men klänning och skjortor man köpte ‐97
Dom har en viss förmåga att ha samma mått ännu

Mañana är oftast den jobbigaste veckodagen.
‐ Spanskt ordspråk

Så lunka vi så småningom,
från Bacchi buller och tumult
när döden ropar: granne kom,
ditt timglas är nu fullt!

Men åter till Rickard och till hans söta fru
Stor lycka och välgång vi ville önska nu
Så därför vi reser oss alla nu ida' och utbringar ett
riktigt kraftigt fyrfaldigt HURRA!
12
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Båtlåt
Det var en båt som sa till en annan:
Va du var stilig,
vi borde borda varann,
gjorda för varann,
och köla lite grann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Samtalstips under kvällen
∗
∗
∗
∗
∗

Hur väl känner du brudparet?
Vad gör du på fritiden?
Tycker du om att dansa?
Har du sytt dina kläder själv?
Hur många var det som bara mimade i kyrkan
under psalmerna?
∗ Vilka tre saker skulle du ta med till en öde ö?
∗ Är det din hand på mitt lår?

"Du måste hitta någon som tycker om samma saker. Om
du till exempel tycker om sport, ska hon tycka om att du
tycker om sport, och förse dig med chips och dip under
tiden". ‐ Emil, 10 år
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"Ingen vet varför det händer, men jag har hört att det har något att
göra med hur du luktar... Det är därför som parfymer och deodoranter
är så populära." ‐ Mae, 9 år

Andra båten sa: Klart att jag vill va’
med och kryssa,
kyssa din stiliga för,
i en stilsam slör
vi varann förför,
som bara båtar gör
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,

Gissa
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

SCREAMSTONE
RASBERRY HILL
PUSSY, YES!
CHRISTMAS PLACE
PINEPUB
CHILDRENS FOOD VILLA
ADVICE BUILDING
LIPTON CENTER
HIGH VALLEY
PIDGEON´S NEST
DADDY´S TOWN
HORN CUSTOMS
SEA HIGHT
BROKE HILL
COWS FOOD MARKET
ONE HAPPENING FARM

Sen när det blir lä
ja då kan vi klä av oss seglen
ligga ett tag vid en boj, skepp ohoj,
gnida vår fernissa
lite grann och fnissa, kasta ankar
bli lite vågade, ha lite skoj
Oj, oj, oj.
Å hur sedan vi få en och kanske två
egna små jollar,
jollrande efter på släp
i ett navelrep
e en hemlighet,
som bara båtar vet
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam,
Vi kan lägga till i äktenskapets hamn
vid en brygga
bygga ett båthus som vi
kunde ligga i
å tjära ner varann,
som bara båtar kan
Badda bam bam bam bam
Badda bam bam bam bam.
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Bordsplacering

Louise

Rickard ‐ The lovestory

De unga tu träffades för första gången i Handelshögskolans korri‐
dorer i Göteborg våren 2003. Tycke uppstod men det var inte för‐
rän på senhösten samma år som känslorna utvecklades och be‐
kantskap började stiftas ytterligare.
Kärlek på distans utvecklades så småningom till samboskap i liten
etta på Östermalm i Stockholm som i sin tur ledde till gemensam
investering av ett större bohag på Skeppargatan där de bor än
idag.
Den 28 december 2005 gick Rickard ner på knä i sviten på Grand
Hotel i Norrköping. Utan tvekan
fick han ett ja och bröllopet bör‐
jade planeras.
Den 18 januari 2007 visades ett
tydligt plustecken i den vita lilla
stickan. En av gästerna på dagens
bröllop bjöd helt enkelt in sig
själv! Den 22 september väntas
produktion Wisemark/Lindén att
vara färdig och se dagens ljus.
10
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1. Louise: Lycklig nybliven hustru :‐)
2. Rickard: Lycklig nybliven man :‐)
3. LilliAnn Lindén: Brudens mor. Har alltid tid att
lyssna och hennes goda råd och klokheter är ovär‐
deliga. Fixar och ställer upp och framförallt en trygg
axel att luta sig mot när det stormar.
4. Johan Lindén: Brudens far. Pappa polis & Don
Corleone som vet och kan det mesta samt vars kon‐
taktnät och fixande har varit till stor hjälp otaliga
gånger inte minst inför det här bröllopet.
5. Madeleine Wisemark: Brudgummens mor. Från
hennes hem går aldrig någon hungrig, ställer alltid
upp för allt och alla.
6. Jan Wisemark: Brudgummens far. Bilhandlar‐
kungen som alltid har nått på g. Gör man inget så
blir det inget, Brudgummens hjälte!
7. Mary Andersson: Brudgummens Mormor. Su‐
permormor målar, putsar och fixar. Damen bakom
dom ökända kakorna "ungkarlar"
8. Inga Wisemark: Brudgummens Farmor. En
otroligt intelligent och skärpt kvinna som gärna
diskuterar om dagens samhälle.
9. Catherine Wigartz: Gift med nr 24. Fransyska
som träffade den svenska kärleken och fick flytta
norrut.
10. Johan Lindström: Tandläkare nr 2 i dagens
sällskap. Blandar starka groggar och serverar gärna
fina viner samt lagar otroligt god mat.
11. Elin Gustafson: Brudens barndomsvän. Idag är
hon ledig med bebis men annars tillbringar hon
gärna vardagen med att undersöka och borra i din
mun.
12. Kerstin Lind: Gift med nr 31. Lärde känna bru‐
den när bruden vid ung ålder anlitades som barn‐
vakt åt familjens två sötisar.
13. Martin Kammenhed: Sambo med nr 40. Musik‐
intresserad rekryteringskonsult som gärna spende‐
rar tid på golfbanan.
14. Linda Ekdahl: Gift med nr. 50. Sjuksköterska nr
2 som tar hand om alla på söndag.
15. Christian Nilsson: Sambo med nr 30. Jobbar
som säljledare inom telekombranschen. Uppvuxen
i Vintrosa, producerar egna skivor och spelar gärna
beach handboll.
16. Jenny Åsander: Flickvän till nr 66. Partyglad
Stockholmsbrutta som gärna bjuder dig på shot‐
bricka alternativt en lyxig trerätters i sköna‐hem
miljö.
17. Jimmy Masoud: Förlovad med nr. 49. Bilrekon‐
daren som gör det mesta i sin bil.
18. Linda Sillén: Förlovad med nr 46. Har tre un‐
derbara tjejer hemma och brudgummen har den
stora äran att vara gudfar till Ella. Sjuksköterskan
som tar hand om alla på söndag.
19. Christian Bjersér: Gift med nr 57. Egenföreta‐
gare tillsammans med sin svåger. Möjliggör boklå‐
ning via automat i väggen.
Louise & Rickard 2 juni 2007

20.Christina Persson: Förlovad med nr 36. Upp‐
vuxen i Götene men numera bosatt i Skövde. Utbil‐
dad lärare men idag är hon hemma med lille Samuel
7 mån.
21. Birgitta Sjölin: Brudgummens nära familjevän.
Har varit med och uppfostrat både brudgummens
och brudgummens syster.
22. Bengt Rosén: Gift med nr 61. Föredetta mäkla‐
re, numera överförmyndare som gärna murar och
snickrar.
23. Eva Wigartz: Brudens "moster". Gift med nr 58.
Föredetta Lidingöbo som lämnat landet och flytt till
varmare breddgrader.
24. Niclas Wigartz: Kusin och gudfar till bruden.
Bosatt i Täby med fransk fru och två barn.
25. Berit Andersson: Gift med nr 60. Polismamma
som numera är stolt mångbarnsfarmor.
26. Bengt Wisemark: Brudgummens farbror. Fixa‐
ren som köper och säljer det mesta. Senast på in‐
köpslistan är ett nytt hus.
27. Claes Reuterskiöld: Brudens vän. Go och glad
kexchoklad! Ställer alltid upp till 100% och just nu
gör han riket en tjänst som båtchef.
28. Anna Mjörnvik: Brudens vän och tärna. Träffa‐
des i Karlstad och var oskiljaktiga. Blir moster i
september och är och kommer alltid vara världens
goaste tjej.
29. Rikard Lind: Brudparets gemensamma vän. Go
och glad kille från Mönsterås som gillar natur, djur
och lugna hemmakvällar, söker likasinnad.
30. Charlotta Bengtsson: Brudens vän. Pingla från
Alingsås som numera bor i Stockholm och sysselsät‐
ter sig med att marknadsföra Björn Borg. Gillar
pilates och farbror Barbro.
31. Johan Hedén: Brudens första arbetsgivare. Har
fixat jobb och förmedlat kontakter på bästa sätt. En
mentor helt enkelt!
32. Elina Henriksson: Syster till nr 65. En under‐
bar sångfågel och väldigt positiv personlighet. Alltid
nära till ett skratt och hon är gärna den som drar
skämtet.
33. Marie Henningsson: Flickvän till nr 48. Majsan
är en glad jänta med glimten i ögat. Har gjort så
Stefan är len som en barnrumpa med alla sina krä‐
mer.
34. Sören Carlsson: Brudgummens svåger. Bygga‐
re Bob in real life. Har varit med och byggt nyblivna
familjen Wisemarks "våning" i Stockholm.
35. Mikaela Johansson: Sambo till nr 41. Med
åländskt ursprung numera bosatt i Solna. Trivs på
spåret och är kanonduktig på att kocka.
36. Håkan Jonsson: Brudgummens advokat. En
väldigt nära vän till hela familjen Wisemark som
delar många minnen med brudgummen. Vill gärna
vara med och göra en plus‐minus‐noll affär.
37. Johanna Blomgren: Brudens barndomsvän.
Har stenkoll på skönhet och hudvård och har gjort
bruden fin dagen till ära.

38. Staffan Jansson: Förlovad med nr 72. Reser land
och rike runt och säljer golf & skidprylar made in
China. Se upp för hans slize.. fore…
39. Fredrik Wellgard: Brudgummens gamla arbets‐
kollega. Båtägare, BMW‐åkare som njuter av livet.
40. Mika BurmanGötz: Brudens vän. Träffades i
skolbänken på spanska lektion, upplevde sedan ett
år tillsammans i London.
41. Peter Lindén: Brudens storebror. Kvällens värd.
En klippa när det gäller det mesta; filmregissör,
eltekniker, datahacker, dj, toastmaster, partyprisse
och framförallt suveränt proffsig på att fixa fest!
42. Rebecka Lasard: Brudparets gemensamma vän.
En av de eftertraktade singeltjejerna ikväll. Du får
gärna vara lång, stilig, tycka om att diskutera men
viktigast är i alla fall att du har oxfilé.
43. Christian Wetell: Dagens bestman. Barndoms
vän till Brudgummen som alltid funnits nära. Klass
och stil är två nyckelord till denna man.
44. Catrine Karlsson: Brudgummens storasyster.
Engagerad och omtänksam flygvärdinna som snart
ska ha barn nr. 2
45. Sara Örneblad: Flickvän till nr 39. Går i väntan‐
de tider och ligger ett par månader efter dagens
brud.
46. Magnus Eklöf: Brudgummens bardomsvän.
Magnus är en nära vän och har sett till så familjen
Wisemark kunnat kommunicera med internet.
47. Caroline Antonsson: Gift med nr 64. Mamma
mitt i karriären med barn nr 2 på väg.
48. Stefan Näsman: Brudgummens arbetskollega.
En glad norrlänning som alltid sätter fart på tillställ‐
ningen. Delar förövrigt kontor med brudgummen
och ställer gärna upp på hopprepsdans.
49. Malin Wisemark: Brudgummens kusin. Hästto‐
kig Söderköpingstös som nyligen hittat sin stora
kärlek
50. Robert Ekdahl: Brudgummens kusin. Vid prob‐
lem med bilprovningen kontakta Robban för hjälp,.
51. Karolina Hedén Lind: Brudens söta "barnvakts‐
barn". Var 4 år när passningen började som sedan
fortsatte somrar samt kvällar många år framöver.
52. Per Widén: Brudparets gemensamma vän. Gifte‐
mål i aug med nr 70. Pelle är småstadskillen från
Sörping som gillar att bygga hemma och åka på se‐
mester till Rumänien.
53. Pia Henrysson: Förlovad med nr. 69. Det är Pia
du ska prata med om du vill köpa nytt hem..
54. KarlMartin Carlehed: Brudens vän. Doktor KM
är stor och stark och tar mer än gärna hand om dina
tänder, särskilt om du är söt tjej.
55. Jennie Nordentjell: Brudens vän. Super härlig,
gullig och omtänksam partyprinsessa är denna Karl‐
stadtös.
56. Petter Eriksson: Gift med nr 65. En riktig livs‐
njutare som är full av energi. Grundade tillsammans
med brudgummen STH, SH, samt diverse danssteg.

57. Camilla Bjersér: Kusin till bruden. Jobbar i
resebranschen men ligger i startgroparna för att
prova sina egna vingar.
58. Kurt Wigartz: Brudens morbror. Föredetta
Lidingöbo som lämnat landet och flytt till varmare
breddgrader.
59. Mona Wisemark: Gift med nr 26. Hästglad eko‐
nom med intresse för inredning och design.
60. Torsten Andersson: Brudgummens morbror.
En leende polis från Ingared som gärna omger sig
med bilar.
61. BrittInger Rosén: Brudens pappas kusin. Här‐
lig värmlänning som inte har långt till ett skratt.
Letar ständigt nya hus.
62. Anders Sjölin: Brudgummens nära familjevän.
Har delat det mesta i familjen wisemarks liv. Även
familjen Wisemarks tandläkare.
63. Mia Wetell: Gift med nr 43. Chick HM tjej som
har stenkoll på modevärlden. Har klätt alla mammor
men ska snart klä alla män.
64. Jan Antonsson: Brudens kollega. Träffar nog
bruden oftare än vad brudgummen gör. Är grym på
breakdance, har vi tur kan det bli ett uppträdande
senare!
65. Zandra Eriksson: Träffade bruden i Göteborg
och det klickade direkt. Många gemensamma näm‐
nare som mynnat ut i en nära vänskap. Numera bor
Zandra i London och saknaden är stor.
66. Ola Ellemark: Brudparets gemensamma vän.
Busfröt "Dennis" från Vilda Väsby som gärna lägger
en pruttkudde under din stol eller något annat jäkel‐
skap.
67. Filippa Hedén Lind: Brudens söta "barnvakts‐
barn". Var 6 år när passningen började som fortsatte
sedan somrar samt kvällar många år framöver.
68. Erik Thorell: Brudparets gemensamma vän.
Känd från Handels men huserar numera i Vasastan i
Stockholm. Är framgångsrik man i sina bästa år mitt
i karriären. Nu undrar vi bara när han ska klippa sig?
69. Joakim Andersson: Brudgummens kusin. Väl‐
smord mun som kan sälja det mesta. Var en av de
första med den feta slipsknuten.
70. Anna Wiberg: Förlovad med nr 52. Lugn och
glad från Hajom någonstans i Sverige. Förväntansfull
brud som blir fru i augusti.
71.Mattias Nilsson: Förlovad med nr 37. Bor i Lid‐
köping där han representerar varumärket Villa Lid‐
köping som målfarlig forward.
72. Malin Johansson: Brudens barndomsvän som
går i väntans tider. Har stenkoll på din hälsa och vad
du bör äta och inte.
73. Pär Kärrborn: Brudens vän. Det piggar upp som
han brukar säga. Kunglig kille som alltid har något
att säga, frågan är om det han säger alltid är
förståligt?
74. Susanna Carlander: Brudens barndomsvän.
Känt varandra sen simskolan. Ikväll är hon party‐
pingla, snygg, sexig & singel!
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