BRÖLLOPSKARTANS CHECKLISTA

Ta vara på det viktigaste av allt

Här har vi samlat det mesta ni behöver tänka på inför och
efter ert bröllop

Adolfsbergs kyrka invigdes den 8/11 1970.
Glomman 127, Örebro. Tele: 019 - 15 45 00

Edsbergs Kyrka
Edsbergs kyrka ligger sydväst om Örebro och är väl värt ett besök.
Edsberg. Tele: 019 - 15 45 00

6-5 månader innan

Ekers kyrka

Bestäm bröllopets stil samt klädsel. Bestäm gästlista och om ni ska ha buffé eller
3-rätters middag. Boka eventuell catering. Boka bröllopssvit till bröllopsnatten.
Fundera på val av brudklänning och kläder till brudgummen. Utse tärnor och
marskalkar, eller vittnen om det är en borgerlig vigsel. Utse toastmaster/toastmadame eller värdpar som kan hjälpa till.

brollopskartan.com

019-44 90 60 www.katrinelund.se
3-2 månader innan

Bröllop

Skapa ett minne för livet
Vi erbjuder tre olika bröllopspaket:

Silver, Guld och Diamant

Inbjudningskorten skall enligt etikettsregeln skickas 4-6 veckor innan bröllopet.
Om ett bröllop dock är i början av till exempel augusti så bör inbjudan skickas
ut i god tid innan sommarsemestern börjar. Blivande brudgum: Fundera på vad
ni önskar ge er älskade i morgongåva ;-) Upprätta eventuellt ett äktenskapsförord, samt upprätta testamente om det behövs. Beställ ringar, tala med kantor
och präst och bestäm musik/solist till vigseln. Ordna med kläder till tärnor och
marskalker.
2-1 månader
Ordna vigsel/ festprogram, menykort och bordsplaceringskort Gör en större
plansch över bordsplaceringen om ni har en stor bröllopsfest.”Preliminärboka”
Träffa vigselförrättaren/prästen för vigselsamtal och genomgång av vigselakten,
Sätt upp hålltider för vigseln. Gå in era skor – de måste sitta skönt.
Boka tid för herrklippning. Boka tid för manikyr. Boka tid på en skönhetssalong
(färga ögonbryn och fransar, ansiktsbehandling, massage, pedikyr) Hämta vigselringarna (så det finns tid för eventuell justering).
3-1 veckor innan
Prova klädseln en sista gång för eventuella ändringar. Gör provuppsättning
hos frisören, provsminkning hos sminkösen. Dags för bokade behandlingar på
skönhetssalongen. Spika bordsplaceringen och ordna med placeringskorten. Boka
bröllopsannons, ordna presenter till tärnor, marskalkar och övriga hjälpsamma.
Genrep med präst och brudfölje i kyrkan. Boka transport från festlokal till bröllopssvit. Be några nära om hjälp med att städa dagen efter bröllopet.

Ekers kyrka är en populär dop- och vigselkyrka från 1100-talet.
705 92 Eker. Tele: 019 - 15 45 00
Glanshammars kyrka
Att gifta sig är ett lätt beslut när det känns sådär riktigt rätt, men att planera ett bröllop är inte lätt. Det krävs tålamod och framförallt planering,
planering och så lite mer planering, något som kan kännas överväldigande.
När man tror att man har koll på allt så dyker det nästan garanterat upp något, för
att undvika det måste man vara väldigt noggrann.
Som sagt var så är det mycket att tänka på, men det viktigaste över huvudtaget
är att inte glömma bort varandra, för det är trots allt på grund av Er kärlek till
varandra som det stundande bröllopet ska hållas. Det är lätt att glömma bort det
längs vägen.

Sockenkyrka byggd i slutet av 1100-talet. Fick sitt nuvarande tornlösa utseende
1766
Kräcklinge, Fjugesta Tele: 019-15 45 00
Längbro Kyrka

Håll koll på ekonomin

En omtyckt vigsel- och dopkyrka på Väster!
Församlingsvägen 4, Örebro. Tele: 019 - 15 46 30
Mosjö kyrka

Det är smart att använda sig av ett Excel-ark (eller något annat räkneprogram
bara det fungerar) i dator där man kan lägga in alla poster, pris, antal budget och
summa. För att veta vad saker och ting kostar ska man ta in offerter och olika
ställen innan man lägger sin budget.

Mosjö är en av Närkes bäst bevarade medeltidskyrkor.
Prästgårdsvägen 34, Örebro. Tele: 019 - 15 45 00

Innan man bestämmer vad budgeten ska hamna på är det bra att bestämma gästlistan, för att se hur många det kommer att vara med på bröllopet.

Olaus Petri Kyrka

Gästlistan

Vigsel i Svenska Kyrkan

Kyrkan i romansk-gotisk stil på Norr i Örebro.
Olaus Petri Kyrkogata 4, Örebro. Tele: 019 - 15 46 60

Vilka ska vara med och hur många, börja med att skriva varsin lista och samkör
när man är klar för att komma fram till ett gemensamt beslut.

Äktenskapet är ett naturligt steg för två människor som älskar varandra,
som vill leva tillsammans. Många väljer att gifta sig i kyrkan, lovar
varandra trohet inför de människor som har samlats. Nu tar de ett
gemensamt steg in i framtiden, vilket ska firas.

S:t Mikaels kyrka

Poster för Brud & Brudgum

Församlingskyrka byggd 1983. Modernt kyrkorum med ljusa färger i vitt och blått.
Hjärstavägen 33, Örebro Tele: 019-15 45 00

Ordet Bröllop kommer från fornsvenskans ”brudlopp”, som var det högtidliga
bröllopståget. Vigsel är den gudstjänst där brud och brudgum avlägger äktenskapslöften.

S:t Nicolai Kyrka

Det finns en mängd poster för bägge parter att ta hänsyn till; Brudklänning, Skor
(brud & brudgum), Smycken & Accessoarer (brud & brudgum), Underkläder
(brud & brudgum), Vigselring (brud & brudgum), Hår & Makeup, Manikyr & Pedikyr (brud & brudgum), Morgongåva (brud & brudgum), Putsning av förlovningsring (brud & brudgum), Klädsel, Corsage o.s.v.

Vad innebär vigseln

Syrisk Ortodoxa Församlingen

Kan man lova livslång trohet? Det är såklart svårt att lova något för hela livet, men
man kan ge uttryck för vår innersta vilja och ambition. Om vi med kärlek menar
förälskelse eller starka känslor är det lätt att inse att vi aldrig kan lova det för hela
livet. Förälskelse går över, känslor kommer och går.

Varbergagatan 260, Örebro. Tele: 019 - 25 00 21

En bra sak att göra under resan fram till den stora dagen är att ta sig tid för
”bröllopskvällar”, stunder då man tillsammans enbart ägnar sig åt planeringen
tillsammans. Det är ett krävande jobb att få till ett bröllop och det är inte alltid
som man är på även om den andre är det. Det är tusen detaljer som ska avgöras,
det är där och då som man ska finnas för varandra för att visa att det kommande
bröllopet betyder allt.
Kontentan av det hela är att Ni måste ha kul på vägen, det är Er dag Ni planerar,
det är Ni som är det viktigaste!

Hur går det till att vigas i kyrkan
Om man vill gifta sig i kyrkan ska man anmäla det till församlingens expedition
som ansvarar för kontakt med präst och bokning av kyrka. Det vanliga är att paret
träffar prästen före vigseln för att prata om vigselns innebörd och planera den
tillsammans.

Kräcklinge kyrka

Katedralliknande kyrka i centrala Örebro
Drottninggatan 16, Örebro. Tele: 019 - 15 45 00

Efter bröllopsresan

Vi har flera bilar att välja bland:
Lincoln Town Car, Hummer H2
och Lincoln Navigator

019-20 90 30
limo.nu

Gå igenom bilderna från fotografen. Sätt in ev. en annons i lokaltidningen samt
skicka tackkort till alla gäster. Sätt ihop ett personligt album med bilder och andra
minnen.

När det kommer till kläder så är det enda som spelar någon roll att just
du hittar vad som passar dig, man kan alltid starta med att titta igenom
vad man har för plagg hemma i garderoben, om det finns en röd tråd.

− Prova ut smycken, skor och underkläder som passar till vad du har valt att bära,
viktigt att tänka på att man ska bära det hela dagen. Bekväma skor kan vara en
fördel, och det finns många fina skor i alla olika modeller att välja på.
− Det är dags att prova sin outfit för att se om något behöver rättas till i antingen
form eller längd efter att man har köpt skor och underkläder.
− Väljer man klackar är det riktigt bra att ha ett par ”backupskor”, låga skor som
är mycket sköna att ha när man behöver vila fötterna trots att man måste vara
närvarande och till dansen.
− Satsa på underkläder som gör att din outfit sitter snyggt och gör jobbet under
hela dagen, många väljer shaping och hudfärgat. Raffigt set med strumpeband
kan man vänta med till bröllopsnatten.

Bröllop
Dekoration
Dop

Tårtor
Desserter
Fest

Kristallbröllop
www.kristallbrollop.se
www.kristallbrollop.se

Brudens kläder
Här är det inte lika mycket variation som en brudgum har traditionsenligt, det
är en vit bröllopsklänning som gäller. Men i modernare tider finns det alternativ
beroende på hur man har valt att gifta sig, allt handlar om hur bruden vill ha det.
Här är 5 typer av stilar:
Det extravaganta, annorlunda, utmärkande….
En färgstark klänning, med ett stort släp med speciella sömmar eller andra detaljer som sticker ut. Här kan man även gå ”all in” på smycken, frisyr o.s.v.
Prinsessklänningen …
Blommor, pärlor, veck, tyll, veck och spets är något som är karaktäristiskt för det
här valet av brudklänning, ”gräddbakelsen” eller prinsessklänningen går ofta i rosa
i olika toner.
Stilrent …

Tångeråsa kyrka

Stilrent, elegant, välsittande och enkelt, väljer man spets är det riktigt diskret.

Är en av Sveriges äldsta träkyrkor, inbäddad i en skogsglänta.
716 91 Fjugesta. Tele: 019-15 45 00

Enkelheten …
Det enkla är till för den personlighet som känner sig minst bekväm i klänning, en
personlighet som inte vill känna sig utklädd och ”för fin”. Enkelheten genomsyrar
valet , här finns det som helhet en frånvaro av exklusiva material.

Täby Kyrka
Är från tidig medeltid.
705 94, Örebro. Tele: 019 - 15 45 00

Vintage …
Här är det som namnet antyder, klänningar som andas äldre tider.

Det ingår i Svenska Kyrkans medlemsavgift att få vigas i kyrkan med präst, kyrkomusiker och vaktmästare.

Bröllopsfest i unik växthusmiljö
Borgerlig vigsel i Rådhuset

Trycksaker

− Ansök i god tid om hindersprövning hos Skatteverket, 0771-567 567. Intyg om
hindersprövning gäller i fyra månader. Blankett för ansökan om hindersprövning finns på hemsidan

Ett riktigt lyckat bröllop blir det med rätt information i god tid och att ni får den
röda tråden genom hela ert bröllop. Genom att tillverka trycksakerna i samma
tema skapar ni ett enhetligt intryck.

− Boka vigseln i god tid och skicka båda intygen från Skatteverket (hindersprövning och vigselintyg) till er kommun, senast två veckor före akten. Intygen kan
också lämnas i Rådhuset.

Save the date-kort
Uppmärksamma gästerna om ert vigseldatum så att de inte hinner göra andra
planer innan er inbjudan skickas.

− Minst två vittnen måste vara med under akten. Båda ska ha fyllt femton år.

Inbjudningskort
Er bröllopsinbjudan sätter tonen för hela bröllopet och ska innehålla all väsentlig
info.

Goda Rum

Bröllopsdagen – er stora dag!

Öppna bröllopspresenterna (anteckna gärna vad ni fått och från vem) Samt
hämta kvarlämnade saker i festlokalen.

Budget
Alla ska göra en budget, för att se till att man lägger pengarna på rätt
ställen, det gör man efter att man har skrivit ner sina prioriteringar. Det
är smart att lägga en budget för varje del som ska vara med, på så sätt är
det lätt att summera ihop och få fram en totalkostnad som man behöver
få fram (som för övrigt inte alltid håller).

Packa för bröllopsnatten – se till att ni har koll på väskan under dagen. Hämta
eventuell hyrd klädsel och lämna klädseln där ni skall göra er i ordning på bröllopsdagen. Duka och dekorera festlokalen. Hämta tårtan på bröllopsdagen.

Dagen efter

Besök vår hemsida eller ring oss på
019-29 20 20 för att veta mer.
Lekhyttan (E18 mot Oslo)

Ligger i Lekebergs kommun är ursprungligen från medeltiden.
716 91 Fjugesta. Tele: - 019 - 15 45 00

Dagen innan

Ät en stadig frukost så ni står er länge! Hämta brudbukett, corsage och övriga
blommor, brudbåge. Åk till frisören/salongen och bli iordninggjord. Ät en lätt
lunch, Slappna av och andas. Snart börjar det. NJUT! - Fotografering, Vigsel!

lekhyttans.se

Hackvads kyrka

Är en kyrkobyggnad tillhörande Axbergs församling.
Kyrkvägen 2A, Örebro. Tele: 019 - 30 80 60

Tips för bruden

Här kommer några tips!

Njut vår, från grunden, hemlagade mat! Våra cateringmenyer
består av Lekhyttans olika bufféer och lyxiga smörgåstårtor.
Eller välj förrätt, varmrätt och efterrätt ur vår festmeny och
komponera din egen trerätters middag.
Vi levererar festmaten till din dörr.

Kyrka i Glanshammars församling i Örebro kommun.
Skolvägen 4, Glanshammar. Tele: 019 - 46 50 12

Hovsta kyrka

Klädsel

När man har kommit fram till hur man vill se ut och vad man vill ha på sig så ska
man gå ut och provar, prova och prova, oavsett om man köper online eller syr
upp är det smart att välja vilken modell man har tänkt sig. Försök att hitta så
mycket detaljer som möjligt.

Den vackra vitkalkade Almby kyrka ligger i sydöstra Örebro.
Almbyvägen 4, Örebro. Tele: 019 - 15 47 00

Vilken tid på året vill ni gifta er? Gör en budget. Vad är det ni vill prioritera mest
– festen, maten, bröllopsresan? Boka vigsellokal (kyrka, rådhus). Samt boka
festlokal, då många bokar i god tid.

BRÖLLOP
I UNDERBAR MILJÖ

Catering i smått och stort till alla olika tillfällen i livet

Almby Kyrka

12-18 månader innan

Sök hindersprövning (kom ihåg att hindersprövningen endast är giltig i 4 månader). Ordna inbjudningskort (se till att dessa innehåller all tänkbar information
som önskelista, vägbeskrivning, övernattning, med eller utan barn etc.) Beställ
bröllopstårta . Köp bröllopsdekorationer till vigseln, bröllopsfesten. Beställ brudbukett, corsage och övriga blommor samt blombåge. Ordna transport till kyrka
och festlokal. Boka musik till festen . Ordna övernattning till gäster. Beställ ringar.
Köp eller prova ut kläder om ni skall hyra eller få dem uppsydda.

FEST, BRÖLLOP, BEGRAVNING

Adolfsbergs Kyrka

Det ligger mycket mer planering bakom ett bröllop än vad man tror. För
att inte riskera att något glöms bort och för att kunna slappna av, är det
bra att ha en checklista att pricka av ju närmare bröllopet man kommer.

5-3 månader innan

Vigselplatser

BRÖLLOP
HOS OSS PÅ SVALAN
ELLER
CATERING TILL ER

Nu kan ni njuta av Ert nya liv tillsammans
som man och hustru!

www.godarum.nu

Vigselprogram
Ett blad med info om vigselns olika delar kan delas ut vid entrén till kyrkan.
Festprogram

Val av festlokal

Placeras vid varje kuvert och innehåller bland annat info om vem som sitter var,
mycket uppskattat. Underlätta för gästerna att hitta sin plats vid bordet genom
att ställa fram en översiktskarta, och med namnskyltar vid varje kuvert hjälper
ni gästerna att hitta sin plats. Menyn kan antingen skrivas på ett separat ark som
placeras på alla bord eller i festprogrammet.

Ett av de första valen ni bör göra är var ni vill ha bröllopsfesten, populära
lokaler bokas upp långt i förväg

Tackkort

Bygdegård / hyrd lokal

Efter bröllopet är det kutym att tacka gästerna för deras närvaro och för bröllopsgåvan.

Är ni det kreativa paret som gillar att ordna det mesta på egen hand väljer många
gånger att hyra en lokal eller bygdegård. Hyrpriset är ofta betydligt billigare och
fördelen är att ni kan sätta er egen prägel på festen och det blir billigare. Fast då
får ni ordna maten, laga själv eller ta en bra cateringfirma.

LJUD, LJUS
& SCENER FÖR:

Även
Karaokeanläggningar

Bröllop & fest • Företagsevent
Konserter • Modevisningar
Turnéer • Mässor Teater m.m.

Restaurang / Festvåning
Passar er med försmak för högklassig mat och de som inte vill lägga så mycket tid
på organisering. Välj ett ställe med god erfarenhet av festarrangemang och som
har en meny ni gillar.

”Kärlek är inte att hitta någon att leva med.
Kärlek är att hitta någon man inte kan leva utan.”
FÖR BOKNING & FRÅGOR
TEL: 019-240066 www.svalan.nu

Herrgård / Slott
Har ni drömt om ett sagobröllop kan ni ge er stora dag en storslagen inramning
genom att fira bröllop på en herrgård eller slott. Då har ni till er fördel erfaren
personal hjälper er med planeringen.

Bröllop - Catering - Festlokal
019-6113395

www.margaretafestvaning.se

019-255550

www.ljusonoje.se

Lagar & juridik

Bröllopstårtan

Innan får gifta sig ska skattekontoret för en hindersprövning, meningen
med det är att man ska kontrollera att det inte finns något hinder för
äktenskapet. Hindersprövning begärs gemensamt och parterna ska
skriftligen försäkra att det inte finns något äktenskapshinder.

En av bröllopets stora höjdpunkter är tårtan. Det finns många saker att
tänka på inför att man ska fixa tårtan till sitt eget giftermål. Att var ute i
god tid är jätteviktigt när det gäller just bröllopstårtan då det kan ta lång
tid att få dit alla detaljer och de kan ha mycket att göra just då. Beställ
den gärna en månad innan.

Blankett hittar man antingen på det lokala skattekontoret eller på skatteverket.se,
tänk på att intyget är giltigt i fyra månader och ska lämnas till vigselförättaren vid
vigseln. För utländska medborgare gäller särskilda, om någon eller båda är utländska medborgare ska man vända sig till skattekontoret för information.
Äktenskapshinder
Det finns tre äktenskapshinder:
− den som är under 18 år får inte gifta sig utan tillstånd.
− de som är nära släkt får inte gifta sig med varandra.
− den som redan är gift eller registrerad partner får inte gifta sig.

Transport till festen

Sedan ska man ju bestämma design på sin tårta. Det finns otroligt många typer
av tårtor när det kommer till både fyllning, utsmyckning och smak. Börja med att
dubbelkolla hur många som ni har bjudit in, så ni har en uppfattning om tårtans
storlek. Bestäm er för hur många lager tårtan ska ha och hur den passar in på just
ert bröllop när det kommer till både tema och er egen klädsel.
Av tradition ska brudparet ta den första biten av tårtan, bruden lägger sin högra
hand på tårtspaden sedan lägger brudgummen högra hand på ovanpå hennes
och till sist lägger bruden sin vänstra ovanpå så skär de tillsammans. Boka in en
konsultation med konditoriet för att diskutera fram rätt design samt provsmaka
sig fram till den smaken som man vill att tårtan slutligen ska ha.

Blivande partners ska alltid anmäla vilket eller vilka efternamn som ska bäras i
äktenskapet, anmälningsblanket om partners efternamn ska skickas tillsammans
med blanketten för hinderprövning, blankett hittar man antingen på det lokala
skattekontoret eller på skatteverket.se

Brudparet få då en extra stund för sig själva innan festen.

− Skor, strumpor och snygga underkläder samt andra accessoarer som fluga,
gördel eller manschettknappar. Lackskor är vanliga till smoking, svarta skor är
klassiska men vill du ha något annat så våga köra på det.
− Brudgummen brukar ha en knapphålsblomma eller corsage som det kallas, den
ska sitta på kavajslaget. Har man en knapphålsblomma ska man inte ha någon
näsduk.

Ateljé Rapid – Fotograf Anders Storm

Här hittar ni Karlskogas mysigaste blomsteraffär. Vi hjälper er med alla floristiska arrangemang, både vid glädje och vid sorg. Hos oss – blombud, bröllop och
begravningar.
Tel:0586-348 05 | www.amandasblommor.se/

Bröllopet är något man vill bevara och minnas resten av sitt liv. Vi erbjuder
fotograferingar som passar både för den romantiska vigseln i kapellet och det
storslagna kyrkbröllopet. Alla bilder kan ges en mer personlig stil. Därför pratar vi
igenom fotograferingen i god tid innan bröllopsdagen så ni känner er trygga i att
vi förstått era önskemål.

Blomboden & Amaryllis

Tel:019-18 65 60 | www.ateljerapid.se

Vi är ett härligt gäng som älskar vårat jobb. Har en stor passion för bröllop.
Självklart kan vi köra ut blommorna åt er. Ring eller maila oss för rådgivning.

Ateljé Änggatan

Jessica 070-738 74 03 | E-post: amaryllis.amaryllis@tele2.se
Tel: Blomboden i Degerfors tel: 0586-425 83
Tel: Amaryllis i Karlskoga tel: 0586-305 28
www.blombodenamaryllis.se

Tel:019-12 14 85 | ateljeanggatan.se

First Hotel Örebro – Bröllopspaket
Fira första natten som nygifta i vår svit på First Hotel Örebro. I sviten finns bubbelbad och bastu. Rosor, en flaska mousserande vin, frukt och choklad på rummet
vid ankomst. Morgonrock och tofflor samt frukostbuffé, Sent utcheck 14:00.
Tel: 019–611 73 00 | www.firsthotels.se/orebro

Partnerskapslagen antogs 1994, personer som ingår registrerat partnerskap har
samma rättigheter och skyldigheter gentemot varandra som gifta. Hindersprövning sker på samma sätt som för äktenskap, inga undantag från 18-årsregeln.

− Det bästa är att välja det som man tycker passar bäst och som man känner sig
mest bekväm i: frack, kostym eller smoking, tänk på att det är du som ska trivas.

Amandas blommor

Vi är din fotograf i Örebro, med en studio centralt på söder och stor yrkesskicklighet kan vi erbjuda Dig en bra fotoupplevelse. Vi utför bland annat: Barn- och
Familjefotografering, ID-Foto, Bröllop och Modellfotografering.

Capca – Foto, original och print

Enligt tradition så tar sig brudparet från kyrkan till festen på ett extra festligt sett.
Det blir ett extra minnesvärt och festligt. En del hyr/lånar en fin bil. Andra vill åka
häst och vagn eller hyra en limosine.

Partnerskap

När det kommer till klädsel för brudgummar finns det en hel del att
tänka på, även om det kanske inte är lika mycket som det är när det
gäller bruden men här kommer några tips!

FOTO

BOENDE

Efternamn

Tips för brudgummen

BLOMMOR

Bröllopsresan

Man kan bestämma att något av det man äger eller allt som man äger var och
en ska bli enskild egendom. Då ingår inte detta i giftorättsgodset och räknas inte
med i en eventuell bodelning. Äktenskapsförord ska registreras hos tingsrätten
senast 14 dagar efter vigseln för att vara giltig och båda parter måste skriva under.

Efter en hektisk tid inför bröllopet känner de flesta att det är skönt att
åka iväg tillsammans. Men vart ska ni åka och göra på resan? Det är både
roligt och viktigt att planera smekmånaden, och er resa som gifta blir
den oförglömliga kärlekssemester ni har drömt om.

Här hittar du vackra kläder för brud & brudgum och brudföljen, bal & fest klänningar. Uthyrning av frackar, jaquetter, smoking och kostymer, stort urval festskor
& accessoarer av alla de slag. Vi ger vårakunder personlig service, delar med oss
av vår kunskap och vi älskar det vi gör!

Tel: 070-282 70 45 | www.sorbysateri.se

0586-442 44 | www.festochbrollopspalatset.se
Nadia Design – Haute Couture Fashion Designer

MAT / FESTLOKAL/CATERING

Vi syr fest och bröllopskläder, egen design eller din egen drömklänning, kontakta
oss för konsultation:

En fin plats att ha ert bröllop/fest hos, fest meny och fullständiga rättigheter.
Välkomna att kontakta oss för mer info.

Har du valt brudklänning, frisyr och brudbukett? Blommorna i kyrkan
och festlokalen bör spegla din brudbukett och de färger du valt att
genomgående använda som tema, för att hålla en enhetlig känsla. Så
länge du följer den röda tråden behöver du inte vara rädd för att låta din
kreativa sida komma fram.

KLÄDER

Historisk herrgård i vacker miljö, nära Kvismarens naturreservat, Bröllopssvit,
Bed and breakfast, självhushåll. 15 km till Gustavsvik, golfbana.
Ligger precis vid Norrbyås kyrka för vigsel.

Degernäs Herrgård

Blomsterarrangemang till bröllop

Tel:0708-12 09 45 | www.capca.se

Fest och Bröllopspalatset

Norrbyås B&B

Äktenskapsförord

Vi fotograferar både i ateljé och utomhus. Vi kan också göra en speciell fotobakgrund med brudparets eller festens namn på, som gästerna får passera och fotas
mot ”Röda mattan / Walk of Fame” - fotografering. Vi trycker också inbjudningskort, tackkort, festprogram och fotoböcker.

Tel:0586-21 67 20 | www.degernäsherrgård.se

073-428 05 10 | www.nadiadesign.se

BRÖLLOPSTÅRTOR & CHOKLAD

Dyltabruks Herrgård – Festmagasin
En charmig och rymlig festlokal, som lämpar sig mycket bra för bröllopsfest! Lokalen hyrs ut med oändliga möjligheter för att dekorera som ni själva vill! I hyran
ingår bord och stolar för upp till 120 personer. I festlokalen på sammanlagt 1400
kvm i 3 plan kan man duka för upp till 300 sittande gäster.

− Ska brudgummens marsalkar matcha ska även de bära mörk kostym, svart är
brukligast. De kan även matcha när det kommer till accessoarer, fluga, näsduk
eller knapphålsblomma. Vissa brukar gilla att sina marsalkar klär sig likadant,
medans vissa andra vill ligga ett snäpp över och känna sig lite finare.

Tel: 0735-32 44 43 | dyltabruk.se
Goda Rum

Brudgummens kläder
Brudgummens kläder – Nuförtiden finns det flera alternativ när det
gäller bröllopskläder för en brudgum, och även för de manliga gästerna.
Frack och kostym är dock mest förekommande. Här finns gamla
Etikettregler ” vilka som passar på dagtid” mm …

Vigselringar

Frack
Fracken är oftast svart eller mörkt midnattsblå med långa skört baktill och slag av
siden på rocken. Frack är en kvällsklädsel och passar inte vid förmiddagsbröllop,
då ska det istället vara mörk kostym.
Jaquette
Jaquetten är ett högtidsplagg som används dagtid på bröllop innan kl 15. Nuförtiden är det ok att fortsätta bära jaquette på kvällen när lunchen så småningom
övergår till middag. Detta är ett alternativ till fracken. För utomhusbruk används
också grå hög hatt och vid behov gråa handskar.
Kostym
Om det i inbjudan står ”Kavaj” bärs kostym, även ibland udda kavaj och byxor,
med prydliga tillbehör. Byxa och kavaj i samma material och färg, med eller utan
väst, enkel- eller dubbelknäppt, med vit skjorta. Traditionellt gäller mörk omönstrad kostym i blått eller svart, absolut inte kritstrecksrandigt. Ljus kostym om det
är den ljusa årstiden.
Frockcoat
Frockcoat är också en långkavaj (modern version av kavaj) som är lite kortare än
en bonjour. Kavajen har slag och finns i många olika färger. Det är inte möjligt att
bära en frockcoat om det på inbjudan står högtidsdräkt eller mörk kostym. Inte
heller smoking eller kavaj kan ersättas av detta plagg …
Smoking
Färgerna på smokingen är svart, mörkt blå eller mycket mörkt grå. Smoking ska
användas om det i inbjudan står ”Liten högtidsdräkt”, ”Black tie”, ”Dinner jacket”,
”Tuxedo” eller ”Cravatte noir”. Den ersätter inte frack eller kostym.

Några enkla knep till drömbuketten
Din brudbukett är den ultimata brudaccessoaren som har i uppgift att framhäva
din klänning ochdina former. Så välj med omsorg. Här är knepen som får dig att
glänsa.

Låt oss skapa er drömtårta. Vi tillsammans utformar, smaksätter tårtan efter
säsongens smaker, enbart fantasin sätter gränserna! Dekoreras med färska rosor,
guldkronor & vackra sidenband.

ACCESSOARER

Tel: 0762-63 77 92 | www.facebook.com/Herr-Grillman

019-18 44 80 | www.kaffepralin.com

Cederins – Juvelerare Örebro

Karlslunds Herrgård

Tel:019-611 07 85 | www.facebook.com/CederinsGuldAb/
JEMP GULD – Smycken för medvetna

Går ni i giftstankar? För oss är er bröllopsmiddag er viktigaste dag och vi gör vårt
yttersta för att göra ert bröllop och fest perfekt.

SKÖNHET
Kerstin Rapps skönhetsinstitut

Tel:019-27 07 88 | www.karlslundsherrgard.se

Katrinelund är som gjort för bröllop och fester – stora som små. Här finns underbara miljöer både utomhus och inne på Gästgiveriet och Sjökrogen.

Njutning är livets gåva -Ta hand om dig, koppla av, och bli ännu vackrare! Här har
vi ansiktsbehandling, fransar & bryn, vaxning, kosmetisk tandblekning, kemisk
peeling, filler o botox behandling samt klassisk ryggmassage. Läs mer ingående på
vår hemsida vilket som passar dig.

Katrinelund Gästgiveri och Sjökrog

Tel:019-44 90 60 | katrinelund.se

019-611 65 95 | www.kerstinrapps.se

Konferens & Restaurang Svalan

LR Health & Beauty by Regina

Huruvida ni ska gifta er på sommaren, hösten, vintern eller våren är ytterligare en
faktor att ha i åtanke vid bukett- och blomval.

Tel: 0227-294 05 | www.jempguld.se

Bröllop. En av dom viktigaste dagarna i ert liv. Ring oss för ett möte så skräddarsyr
vi ert bröllop enligt era önskemål. Egna lokaler med eller utan alkoholtillstånd, catering med eller utan porslin eller serveringspersonal. Hjälp med bordsplacering,
blommor, tårta eller allt det andra som måste planeras.

En brudbukett kan ta många olika former. Den kan vara spretig, droppformad,
rundbunden och stor och iögonfallande eller liten och nätt. Brudbuketten har i
uppgift att förstärka och försköna din brudlook. Det är en accessoar som utmärker bruden och bör matcha formen på klänningen och din stil.

Bröllopsmiddagen

ARRANGÖR

Frisyr & skönhet
Här får du bra tips, från topp till tå!
Boka frisör till bröllopet i god tid 4-6 månader innan, en duktig frisör kan tipsa dig
om färgkombinationer, blommor mm. Är du inte van att sminka dig själv kan det
vara en bra idé att ta hjälp av ett proffs på er stora dag. Se till att boka sminkösen
i god tid och bestäm även en konsultation några veckor innan bröllopet för att
prova ut vad just du trivs i. Det kan vara bra att träffa frisören för en provuppsättning några månader innan bröllopet.

Det är vanligt att bjuda på en trerättersmiddag där gästerna sitter till bords under
hela måltiden och rätterna serveras vid bordet. Det blir mer tid till tal och bättre
ordning. Toastmastern ser till att middagen fungerar med bra tempo, och bör
låta gästerna äta sin varma rätt i minst 15 minuter innan någon håller tal för att
slippa mat som kallnar. Dessutom om ni väljer festlokal/restaurang har ni tillgång
till professionell personal som kan hjälpa er och planera middagen.
Buffé
Genom att duka upp ett antal maträtter på ett långbord kan ni skapa en buffé där
gästerna själva lägger upp maten på sin tallrik. Fördelarna är många, gästerna kan
själva ta av den mat de tycker om och det kräver mindre personalstyrka. Ni kan ta
hjälp av familj eller vänner i god tid innan er stora dag.

Creoplan by Regina
Att får förtroende att arrangera ett bröllop av något slag är alldeles extra, vi
träffas och skräddarsyr dit bröllop, helt efter dina önskemål. Vi erbjuder vissa
delar eller kanske en helhetslösning till ditt bröllop, samtidigt som vi ser till att
hålla nere dina kostnader. Du kanske vill ha ditt bröllop hemma i din trädgård, eller
varför inte ett temabröllop?
Tel:070-686 21 53 | www.creoplan.se
Kristallbröllop

Det är ingen höjdare att drabbas av skoskav på er stora dag. Se därför till att gå in
de nya skorna i god tid innan.

Vi kan på kristallbröllop erbjuda helhetslösningar som lokaldekoration, blommor,
tårta eller desserter. Allt från stora arrangemang till enstaka dop eller fest. Ni
bestämmer vad era drömmar o visioner ska föreställa och med vår hjälp gör vi
vårt yttersta för att uppfylla dem. Konsultation erbjuder vi kostnadsfritt tills ni har
bestämt era önskemål och idéer.

Nagelförstärkning

Tel: 070-787 18 77 | www.kristalbrollop.se

Gå in brudskorna

Det finns olika typer av nagelförstärkningar och förlängningar. Konsultera ett
proffs någon månad innan bröllopet för att komma fram till vad som passar just
dig bäst.

Klassisk sittning
VA´FINT FOTO | KRISTINA ACZÉL NEBRON©

T: 019 - 611 73 00
www.firsthotels.se/orebro

Bröllopsregister

Grill Catering – du kommer till oss eller vi kommer till dig! Herr Grillman erbjuder
Grill-catering med råvaror av högsta kvalité i och kring Örebro med omnejd.

JEMP Guld är ett familjeföretag som tillhandahåller smycken av hög kvalité till
konkurrenskraftiga priser. Försäljning sker via internet sedan 2001 och i vår butik
sedan april 2005 och naturligvis håller vi samma priser i butiken som på internet.

Ert bröllop kommer troligen att ha ett tema, vilket innebär att bruden och brudgummen kommer att komplettera varandra, vilket bidrar till fantastiska bilder. Låt
brudtärnan ha ansvar för att er styling är perfekt under hela tiden. En idé är också
att prova ut olika poser. Din bröllopsdag kommer att bli en enda lång fotografering och den enda nackdelen är att du kommer att lite tid över för förbättringar.
Se till att ha ett läppstift och puder i en liten väska, ifall smink och make-up
behöver bättras på.

FIRST HOTEL ÖREBRO

Kaffe & Pralin

Många väljer att ha en färgskala som genomsyrar allt från bröllopsinbjudningar till
klädsel, dukning och blomval. Tänk på förhand igenom vad det är för stil som ni är
ute efter. Hur ska ni klä er? Var ska ni hålla festen? Har ni ett särskilt tema?

Bröllopet är för många ett minne för livet. Förhoppningsvis blir det även det
enda i livet och då kan det naturligtvis vara trevligt att föreviga minnet i bilder. En
professionell fotograf kan då vara en väl vald investering.

Övernattning i svit, med bubbelbad & privat
bastu. Sent utcheck 14:00.
Rosor, en flaska mousserande vin, frukt och
choklad på rummet vid ankomst.
Morgonrock och tofflor. Frukostbuffé.

Tel:019-760 20 80 | godarum.nu
Herr Grillman – Grill & Evenemang

Hos oss får ni personligt bemötande, goda råd och möjlighet att få välja ur ett rikt
utbud av de vackraste ringarna. I vår egen verkstad kan vi anpassa eller göra om
ringen så att den passar era drömmar. Vi är ett familjeägt företag som älskar det vi
håller på med. Vi tror att det märks.

Varje brudbukett är ett hantverk. Den är bunden med kärlek och omtanke och
med blommor speciellt beställda för just din dag. En florist ser till att blommorna
är sådär alldeles perfekt utslagna och att buketten håller precis hela dagen. Du
kan dessutom göra buketten än mer personlig genom att addera detaljer. Exempel på det är små stenar och pärlor.

Bröllopsfotograf

Bröllopspaket

Vid vigsel i kyrkan krävs en ring, behöver ej dock vara äkta. Vid borgligt bröllop så
är det frivilligt med ring. Vigselringar är en av de största posterna när det gäller
ett bröllop. För många är vigselringar det absolut viktigaste. Det är framförallt det
tecken på ert bröllop som följer er genom hela livet. Alla vill hitta sina unika ringar
för att känna sig speciell i kärleken. En del letar efter billiga vigselringar för att
komma ner i pris på bröllopsbudgeten. Fundera ut vad ni vill att det skall stå i era
ringar som gravyr. Det får inte vara för långt. Era namn och datum är oftast vad
platsen räcker till. Kanske ni har använt speciella ord eller smeknamn i er relation
som skulle passa bra. Ett hjärta kan man också gravera in.

På er bröllopsresa ska ni göra sådant som båda vill. Lämna utrymme för spontana
äventyr under resans gång. Planera gärna in aktiviteter men se till att schemat inte
är fullspäckat. Risken är annars att det på plats känns stressigt med allt som ska
göras och att ni inte får tillräckligt med tid för att bara njuta av varandra.

Fira bröllop på Goda Rum – Är din speciella dag kommen?
Låt ditt bröllop bli ett minne för livet hos oss! Föreställ dig en ljummen kväll där
du står hand i hand med din älskade i solnedgången och blickar ut över blomster
och grönska. Vi förgyller er unika dag med goda rum och goda idéer. Har ni hittat
Er drömlokal på annat håll så ordnar vi catering med eller utan personal eller
porslin.

Musik och fest hör ihop –vad ska man välja? Levande musik eller
discjockey?
Återigen är det ni som ska gifta er som måste känna vad ni vill ha! Som känner av
stämningen och spelar de låtar som får er och era gäster att dansa natten lång.
Dansmusik efter middagen, inklusive brudvals och önskelåtar. Sen kan det vara
trevligt med musik till fördrinken, musik vid vigseln enligt era önskemål. En
discjockey går också bra, då kan man blanda och ge för alla musiksmaker.

Lekhyttans Restaurang & Kaffebar – Catering
Vi är en restaurang med stor kompetens och ambition när det gäller vår mat,
alltid hemlagat och aldrig några halvfabrikat. Vi caterar gärna till er fest eller erat
bröllop, se menyn på hemsidan.
Tel:019-29 20 20 | www.lekhyttans.se

Margareta Festvåning erbjuder ett vinnande koncept med kvalitativ mat, suverän
service och en härlig lokal. Planerar du dop, bröllop eller något annat och är i
behov av catering eller festmåltid? För oss är det viktigt att du som kund blir nöjd
med hela konceptet från början till slut, vi lyssnar till dina önskemål och gör vårt
bästa för att uppfylla dem.
Tel:019-611 33 95 | www.margaretafestvaning.se

”Vi är ett Event företag som jobbar med allt från Paintball, Bumperball, Rodeotjur
till Hoppborgar! Vi fixar din svensexa och möhippa. Kolla hemsidan för mer info”
Tel:0704–85 20 89 | www.luftslott.se
Kanebo event
Vi hjälper er att boka allt inför ert bröllop så ni kan njuta! Lokal, mat/dryck, underhållning, personal, dekor, projektledning m.m.
Tel: 070-937 23 78 | www.kaneboevent.com

TRANSPORT
Limo.nu
Med personlig service och stor erfarenhet kan vi garantera att ni får en njutbar
bröllopstransport. Ett drömbröllop kan behöva det lilla extra, vi erbjuder paket
Silver och paket Guld.

UNDERHÅLLNING
Trubadur Jonas Amcoff
Trubadur Jonas Amcoff står för underhållningen på ert bröllop och skräddarsyr
er oförglömliga dag i kyrkan,under middagen och på kvällen!
Tel: 072-336 63 31 | www.facebook.com/amcoffenterteinment/

Med våra populära festpaket förvandlas din fest till ett partaj av en ny kaliber. Vi
har kompletta ljud- och ljusanläggningar, från 20-30 personer upp till flera hundra.
Vi har satt ihop några paket av vår mest populära festutrustning.

Luftslott.se

Tel: 070-686 21 53 | www.facebook.com/LRHealthbeautybyregina/

019-12 90 30 | www.limo.nu

Margareta Festvåning & Catering

Ljus&Nöje

070-421 55 51 | www.ljusonoje.se

Musik på bröllopet

Tel: 019-24 00 66 | www.svalan.nu

Hos oss får du bästa brudmakeupen, vi gör en provsminkning så vi vet att allt blir
perfekt. Du får råd om vilka färger som passar ihop med din klänning och bukett.

Sörby Säteri

Historisk herrgård i vacker miljö
nära Kvismaren
Bröllopsvit, B&B självhushåll

Maria Mylläri
070-282 70 45
maria@sorbysateri.se
www. sorbysateri.se

