24. August 2019
Kirkelig vielse
Patricia & Steffan
Alter Meierhof
Festen holdets på Vital Hotel Alter
Meierhof. Der er mulighed for at
overnatte der.
Bryllup
Vi blev borgerlig viet den 16.
Oktober 2013, på vores 15. årsdag
C
Dresscode
Der er ikke nogen speciel dresscode,
men der er en fantastisk anledning til
at gøre finde smoking og balkjole
frem.

Hotellet
Festen bliver holdt på Vitalhotel
Alter Meierhof: Vitalhotel Alter
Meierhof, Uferstraße 1, 24960
Glücksburg
Indslag
Hvis der skulle være nogen som har
festlige indslag, bedes de henvende
sig til vores toastmaster, Rie Boye
Jürgensen
J
Kirke
Vielsen vil foregår i Flensborg,
Helligåndskirken. Adressen er:
Große Str. 43, 24937 Flensburg
Parker evt. i parkeringshuset:
”Parking garage storage line GmbH“
- Speicherlinie 17, 24937 Flensburg
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Fotografering
Der er en fotograf, Herr Raake, som
står for den officielle fotografering.
Inden middagen starter, er planen at
vi får lavet et gruppebillede.
Efter festen vil vi blive meget glade
for at modtage billeder som I evt. har
taget i løbet af dagen.

Mad
Hvis du/I er overfølsomme overfor
eller ikke tåler bestemte fødevarer,
giv venligst besked så vi kan tage
hensyn til det.

Gaver
Vi ønsker os egentlig ikke noget,
men vi hvis der skulle være behov
for at forære os noget, ønsker vi
tilskud til kunst, enten i form af et
maleri eller skulptur. Gerne med
forslag til hvad du/I synes er flot og
dekorativt.

Der vil være mulighed for at vælge
mellem kød eller fisk. Giv venligst
besked hvad der ønskes.
Natmad
Overnatning
Der er muligt at reservere en enkelt
overnatning på Vitalhotel Alter
Meierhof i forbindelse med vores
bryllupsfest.

morgen og at alle får en fantastisk
aften.
Party
Der vil være en fotobox og det er på
ejet ansvar at der tages billeder. Alle
billeder der tages vil blive gemt på
en enhed som vi senere får. På selve
aftenen bliver der fremkaldt billeder.
Q
Rygning
Foregår i de afmærkede områder
Spørgsmål
Du/I er altid velkommen til at skrive,
ringe eller komme forbi hvis der
skulle være spørgsmål eller hvis der
er brug for hjælp.
Toastmaser
Vi er så heldige at Rie Boye
Jürgensen vil påtage sig opgaven
som toastmaster. I er velkommen til
at kontakte hende.
Underholdning
Et band fra Hamborg spiller op til
dans. Derudover har vi en DJ.
Vielsen
Den kirkelige vielse foregår i
Helligånds Kirken, kl. 14.00
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Ønsker
Vores største ønske for aftenen er, at
det bliver en brag af en fest. Håbet er
at der bliver festet til den lyse
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