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LÆS MERE OM 
ÅRETS BRYLLUP 
I AALBORG 
27. AUGUST 05

DRØMMER I OM 
AT LAVE ET ANDER-
LEDES TAKKEKORT 
– ET MINDE TIL ALLE 
GÆSTER OM JERES 
BRYLLUPSDAG? UDGIV 
JERES HELT EGEN BRYL-
LUPSMAGASIN MED 
HISTORIER OG BILL-
EDER FRA JERES BRYL-
LUPSFEST

Hvorfor gøre som alle 
andre, når det gælder 
om at takke for opmærk-
somheden ved jeres fest? 
Hvorfor ikke udgive et 
magasin om dagen? CB-
Reklame og Word & ord 
tilbyder i samarbejde en 
bryllupsmagasin, hvor I 
leverer billeder og jeres 
gæster historierne – og I 
bestemmer, hvor mange 
eksemplarer I ønsker. 
Magasinet er klar ca. 14 
dage efter brylluppet i lige 
netop jeres stil! Se mere 
på www.wordogord.dk 
eller kontakt os på tlf. 40 
74 28 78. Priseksempler 
kan I se på bagsiden.
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Lore duisi tet, consequ pis-

Det var som at være med til et eventyr med 

rigtige prinser og en smuk prinsesse, da 

Bettina og Martin sagde ja til hinanden i 

Svenstrup kirke den 27. august. Prinserne 

var far Martin, der spændt ventede på sin 

prinsesse, og lilleprins Aleksander, hvis 

mor og far i dag skulle giftes. Alle gæsterne 

ventede spændt, Martin smilede glad, men 

også lidt nervøst – indtil spændingen blev 

udløst, og Bettina kom ind. Bettina var 

smukkere end en ”rigtig prinsesse” – og 

farmand var stolt over at føre sin datter op 

til Martin, kunne man se. Kirken var fyldt 

med forventningsfulde gæster; det lovede 

godt for en dejlig dag i kærlighedens navn. 

Bettina funklede, kjolen var smukkere end 

nogen anden brudekjole: romantisk og 

alligevel klassisk – ganske som Bettina 

selv. Brudebuketten var et orgie af røde 

roser, håret var sat klassisk op, sløret let, 

og ja, kunne vi ha’ hørt det, er jeg sikker 

på, at Martins hjerte under den røde rose på 

hans revers slog et slag over, da han så sin 

kommende kone. Og jo, de sagde ”ja” – og 

klædte hinanden – også som ægtemand og 

kone. 

Forventningens glæde er stor, men som de fleste brudepar 
åndede Bettina og Martin vist alligevel lettede op, da vielsen 
var overstået, og de sammen kunne forlade kirken til de sidste 
toner fra kirkeorglet.

Kys og evig       
             kærlighed

I forårssol  
Her går jeg forunderligt svævende 
gennem den lyseblå luft 
med hjertet beruset og bævende 
udover al fornuft,- 
Forelsket så intet kan tæmme det 
Det lyser og ler og vil frem. 
Jeg kan ikke et øjeblik glemme det. 
Og slet ikke huske i hvem. da han så sin kommende 
kone. Og jo, de sagde ”ja” – og klædte hinanden – også 
som ægtemand og kone. 
                                                                     Piet Hein



xxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxx

Lore duisi tet, consequ pis-
modio delesendigna corer 
sustie facing euguer sed tat 
acidui ero dolore dolobor 
eratet ulla feum dit ad essi 
erat. Ut ut alit dolore do 
odipiscincin eugait non 
verostin hendigna conse-
qui tetueriusci tat, quatio 
dit amcortin utatummy

Et bryllup 
med knald 

på

Da maden var faldet 
på plads i maven og 
kaffen ligeså druk-

ket, blev alle gæster 
kaldt ud i haven ved 

Skydepavillionen. 
Brudeparret havde 

arrangeret et flot, flot 
festfyrværkeri, der vist 

fik alle gæster til at 
sende  en masse gode 

ønsker for brude-
parrets fremtid op i 

stjernehimlen. 

Noget nyt, 
noget 

gammelt…

Traditionerne skal 
holdes i hævd ved 
et bryllup. Bettinas 
udstyr var også lige 
efter bogen. Hvad 

var det nye? Kjolen, 
naturligvis! Det gamle 
var brudens øreringe. 
Bruden havde lånt et 
blåt strømpebånd og 
slog derved to fluer 
med ét smæk. Sådan 
skal det bare gøres, 

Hvad lavede  
   Aleksander?
Brudeparrets etårige søn var med ved bryl-

luppet. Han sad på første parket i kirken 

sammen med sin farmors mand, Hans. De 

hyggede sig rigtigt – og Aleksander var 

med ved hyggen om eftermiddagen på Sky-

depavillonen, men tog med en god veninde 

hjem efter kaffen. Mon ikke vi ser mere til 

Aleksander ved kobberbrylluppet?

Bruden havde lavet aftalen med fotograf 
Lars Mardahl fra Århus, som Bettina kender 
gennem sit arbejde på Grundfos.

Gaverne blev registreret og pakket op af 
svigerinde, søstre og en ivrig veninde.



Skydepavillonen, Søndre Skovvej i Aal-

borg var adressen for brylluppet. Festen 

blev åbnet ved, at brudgom og brud skød 

proppen af den champagne, som vi alle 

bagefter fik til den dejlige frugttærte. Mid-

dagen var storslået og underholdningen 

ved bordene helt i top. Bettina havde – med 

hjælp fra Martin lavet de flotteste bordkort, 

der matchede invitationen. Som Bettina 

sagde: ”At få hjælp af Martin til at lave den 

slags er værre end at arbejde med nogle af 

medarbejderne i Grundfos’ fleksafdeling”. 

(Fy, Bettina, sagde du virkelig det?). Men 

flot var det – og vi kunne læse lidt om, 

hvem der var hvem i den folder, som lå ved 

hver tallerken. 

Sangskjuleren – et net – hentydede vist 
både til, at Bettina havde fået Martin i 
nettet, men også til, at de havde fundet hi-
nanden ”på nettet”, nemlig på dating.dk 
for flere år siden.

Brudens far, Aage, holdt en dejlig tale for 
sin yngste datter og bød officielt Martin 
velkommen i familien.

Vidste du…
at Bettina og Martin 

fandt hinanden på 

dating.dk?

Efter en rigtig tøseaf-

ten, hvor en af brudens 

veninders veninder 

havde fortalt om sine 

oplevelser med netdat-

ing, blev Bettina fristet 

til liiiiige at skulle ind 

at kigge. Hvordan Mar-

tin havde fået idéen til 

netdating, melder his-

torien intet om, men 

i hvert fald ”endte” 

det med en date, hvor 

menuen var fyldte 

pitabrød. Men hvor var 

pitabrødene? Og de le-

vede lykkeligt til deres 

dages ende…

Skydepavillonen   
– her skyder man bryllupper
               ind med champagne



Bordets glæder

Forret:
Fiskesymfoni af sæsonens fisk

Hovedret:
Kombination af kalv og 
røget andebryst. Serveret 
med timiansauce, rodfrugt-
sauté, sæsonens grøntsager 
og pommes rissoleés.

Dessert:
Skovbæris i nøddeflan på 
bærcoulis med friske frugter. 
- men selv de kræsne veg-
etarer var der tænkt på, så 
de fik den lækreste lak-
seret. Desserten var frisk 
frugt og den skønneste is. 
Uhm… og velbekomme.

En sang man 
husker
Amalie, brudgommens 
”papsøster”, tog selska-
bet med storm og bragte 
tårerne frem i de flestes 
øjenkroge, da hun sang en 
skøn solo for brudepar-
ret. Stemmen var smuk, 
ordene velmente – og ja, 
mere personligt kan det 
vist ikke gøres.

De smukke    
    bryllupsgaver

Man forundres hver gang over, hvor mange 

gaver et brudepar får. Bettina og Martin 

havde valgt at lægge en ønskeseddel ind 

hos Inspiration, og deres gavebord bugnede 

med flotte gaver, smukke kort med mange 

gode ønsker for dagen og for fremtiden. De 

fik alt, hvad forelskede hjerter kan begære: 

lækre designvarer til køkken og stue, smuk 

kunst, den ene blomsterbuket smukkere 

end den anden, duge, håndklæder og nogle 

dejlige gavechecks til at købe ”det sidste” 

– eller måske som lommepenge til den 

kommende bryllupsrejse? 



Da brudeparret ved midnat trådte an til 

brudevalsen for at vise, at vi fik valuta 

for de penge, som var blevet brugt på 

en øvetime med en danselærer ved pol-

terabend, skuffede de ikke. Brudgom-

men førte sikkert sin kone rundt uden 

at miste takten. Alle gæster klappede 

og trak sig tættere og tættere på det 

forelskede brudepar, så det til sidst 

blev tilpas trangt til de store dansetrin. 

Pigerne spurgte pænt om lov til at 

måtte tage en bid af sløret med hjem 

som et minde, mens drengene vist 

glemte at høre Martin, om de måtte 

klippe spidsen af hans strømper som 

krigsudbytte. 

Som det ses på billedet, var pigerne dog 

ikke så bekymrede for at have en saks 

ved hånden. Hvad skal man dog med 

sådan en en, når man har tænderne 

lige ved hånden (!).

En fantastisk     
     og morsom dag

Klip en tå… ikke at forveksle med eventyret 
om Askepot.. men mændene skånede ikke 
Martins strømper, så der røg vist et par dyre 
strømper i dagens anledning.

Bettina og Martin kunne have stillet op i 
”Vild med dans”, for de nød tilsyneladende 
begge at svinge om i takt til Brudevalsen.

Brudens studiekammerater, Helle og Lisbet, 
gave brudeparret en meget personlig gave, 
nemlig en rigtig ”moppesang”, der ledte 
tankerne hen mod karaoke og kærlighed.



18. juni 2005 blev Bettina og Martin taget godt 

og grundigt ved næsen. De troede, at de skulle 

til deres nieces fødselsdag, men nej… familie 

og venner havde arrangeret polterabend! Dagen 

startede med en times træning i brudevalsen 

– og så gik det ellers bare derudad. Bettina hyg-

gede sig i spabad, på motorcykel, med maler-

penslen og i ”mormors kolonihavehus”, mens 

Martin gav den gas med gutterne – til vands, til 

lands og i luften. Vandet var langt nede: ca 10 

meter, men han sprang (sgu), og lerduerne skød 

han fra land og oppe i luften.

Abenden sluttede med, at alle – både piger og 

drenge – mødtes til tapasbuffet på Café Obl i Aal-

borg midtby. Jaaaah, og så var der lige turen til 

Jomfru Ane Gade, hvor drinkspengene fik ben at 

vakle på…. lige til den lyse morgen. Aleksander, 

husk alting: hvad fatter gør, er altid det rigtige!

Hvor stammer traditionen med 
polterabend egentlig fra?
Som ordet afslører er polterabend en tysk tradi-

tion. Aftenen før brylluppet blev der holdt en 

uformel fest, hvor gæsterne medbragte gamle 

tallerkener, som blev knust og skulle samles op 

af det kommende par. Myten sagde, at jo mindre 

stykker porcelæn, jo mere lykke ville parret få. 

Lyden, når tallerkenerne blev knust, mentes at 

kunne fordrive de onde ånder (derfor ordet pol-

ter, som i poltergeist, der betyder ånd). Se, det 

vidste I nok ikke…

Martin blev stillet over for en udfor-
dring, som kun en tosset mand siger ja 
til: at springe ud fra 10 meter vippen i 
friluftsbadet. Han gjorde det.. men var 
det noget med at alternativet var 5 me-
ter-vippen – uden tøj på?

Polterabend

Turen gik 
til Lefkas
Bettina og Martins bryl-
lupsrejse gik til Lefkas, en 
romantisk græsk ø, hvor de 
havde booket sig ind på et 
5-stjernet hotel. Aleksander 
var med – og ellers er resten 
”strictly confidential”.

Polterabend &    bryllupsrejse

Bettina gav den gas på motorcykel 
gennem hele Aalborg og flere oplands-
byer. Chaufføren var en af Bettinas 
gamle klassekammerater.



Vælg 4, 8 eller 12 sider
Vælg farve – forår, sommer (som 
denne udgave), efterår, vinter
Vælg antal
Bestil magasinet med angivelse af 
bryllupsdag og ønske til levering
Send digitale billederne til 
mail: denstoredag@wordogord.dk 
efter brylluppet
Bed venner, gæster og fami-

liemedlemmer sende de-
res historier fra brylluppet til 
denstoredag@wordogord.dk efter 
brylluppet (vi aftaler nærmere mht. 
antal ved bestilling)
14 dage efter levering af det sidste 
input og jeres endelige ok sender 
vi jer det bestilte antal bryllups-
magasiner.

Det er så yndigt    
   at følges ad

Priseksempler
4 sider: standardforside og valgfri 3 
siders standardlayout – 4.400 kr.
8 sider: standardforside og valgfri 7 
siders standardlayout – 7.200 kr. 
12 sider: standardforside og valgfri 11 
siders standardlayout – 10.000 kr. 

Hertil kommer pris for trykning, fx
4 sider: 50 eksemplarer – 950 kr.
8 sider: 50 eksemplarer – 1.625 kr.
12 sider: 50 eksemplarer – 1.950 kr.
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AT LAVE ET AN-
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GÆSTER OM JERES 
BRYLLUPSDAG? UDGIV 
JERES HELT EGEN BRYL-
LUPSAVIS MED HISTO-
RIER OG BILLEDER FRA 
JERES BRYLLUPSFEST

Hvorfor gøre som alle 
andre, når det gælder 
om at takke for opmærk-
somheden ved jeres fest? 
Hvorfor ikke udgive en 
avis om dagen? Kruse i 
Randers tilbyder i samar-
bejde med loevinderne.dk 
en bryllupsavis, hvor I 
leverer billeder og jeres 
gæster historierne – og I 
bestemmer, hvor mange 
eksemplarer I ønsker. 
Avisen er klar ca. 14 dage 
efter brylluppet i lige 
netop jeres stil! Se mere 
på www.loevinderne.dk 
eller kontakt Kruse på tlf. 
xx xx xx xx. Priseksempler 
kan I se på bagsiden.
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Bryllupsmagasinet ”Den store bryllupsdag” udgives i samarbejde mellem 
CB-Reklame og Word & ord. Kontakt os på 40 74 28 78 eller på 

mail denstoredag@wordogord.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at 
bestille jeres eksemplar af ”Den store bryllupsdag”.

Se mere på www.wordogord.dk – Den store dag

4 siders ”Den store bryllupsdag” 
i 50 eksemplarer (ved levering af digitale 

billeder og historier) 5.350 kr. i alt 

4 siders ”Den store bryllupsdag” 
i 50 eksemplarer (ved levering af digitale 

billeder og historier) 5.350 kr. i alt 

Forår Efterår Vinter


