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Hur sagan började… 

Vi träffades på ett kloster i mellersta 
Frankrike några mil norr om Lyon sommaren 
2010. Klostret ligger i byn Taizé och är en 
mötesplats för tiotusentals ungdomar varje år 
med anknytning till kyrkan. Klostret drivs av 
munkarna tillsammans med busslasterna av 
besökare och volontärer. Oscar hade några år 
tidigare varit nere i klostret medan Hanna 
var där för första gången med vännerna från 
församlingen (med Mathilda, en av dagens 
tärnor).  

Vi båda hamnade i samma arbetsgrupp, The 
Night’s Watch.  Hanna fattade tycke för Oscar 
och hans härliga personlighet. Det ska även 
tilläggas att hon då trodde han var några år 
äldre, vilket sedan visade sig vara fel.  Oscar 
tyckte Hanna var en trevlig tjej med sunda 
värderingar och ett vackert leende.  

Resan hem gick i olika bussar som följdes åt 
hela vägen till Helsingborg med gemensamma 
stopp. Väl på svensk mark började sms-
fingrarna glöda på de nu antika knapp-
telefonerna.   

Någon vecka senare beslutade sig Oscar för att 
åka upp till Norrköping för att återse de 
nyfunna vännerna. Oscar som samma år tagit 
körkort ringde sin mor för att berätta att han 
skulle låna bilen för att bege sig de 25 långa 
milen upp till Norrköping. Oscars mor var 
måttligt glad i detta medan gudmor Mia 
(dagens toastmadam) glatt hejade på och 
mormor Solveig sponsrade med bensinpengar.  

Nu sitter vi här fem år senare och skriver 
denna text och tillsammans skrattar åt alla 
glada minnen.  

Ett stort tack från oss till alla som har hjälpt 
till inför och under denna speciella dag: 

Våra föräldrar Lena, Anders, Bitte och Mats 
för all hjälp att förbereda denna dag. 

Brudtärnorna Sandra, Vira och Mathilda. 
Best man Anton.  
Toastmasters Micke och Mia.  
Kenneth och Charlotte för er sång. 

… och sist men inte minst…  

Tack till Er alla för att ni vill dela denna dag 
med oss. SKÅL!! 

Hanna & Oscar 
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Kvällens Meny 

Förrätt 

Tre små delikatesser -  
Kräftskagenstubbe 
Bakad laxforell med grön örtsås 
Västerbottenkaka med rökt anka  
och picklad lök 

Öl eller vatten 

Varmrätt 

Hjortytterfile med palsternacksmousse, 
svampfräs och skysås 
Potatis med sockerärtor och rädisor 
Blomkålssallad med trädgårdstomater 

Casa Vinironia Appassimento 

Kaffe och Chokladtryffel 

Avec 

Kaffe och bröllopstårta 

Lite information … 

Toastmaster och Toastmadame -   

Mikael och Mia Wilhelmsson 

Prata med Toastmaster om ni under kvällen 
önskar hålla tal men inte tidigare informerat 
om detta så de får in er i kvällens planering. 

Dela gärna era fotografier från dagen med 
brudparet! 

Rökning sker utomhus.  
Tänk på brandrisken! 

Välkommen på en lättare Brunch före avresan 
söndag från kl 11:30 hos Mats och Bitte  
 på Lindgatan 17. 
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I korthet om brudparet… 
Oscar var 4100 g och 53 cm när han föddes. 
Han hade växt till 9600 g när han var 5 
månader! 

Hanna 3220 g och 50 cm när hon föddes. 

Oscar var blyg och ville ha mamma med på 
kyrkans barntimme. 

Hanna undrade varför pappa var kvar under 
2:a dagen på inskolningen i 6-års klassen. 

Oscar har samlat kapsyler, pogg och Pokémon. 

Hanna har samlat på stearinljus. 

Oscar fick sin första cykel när han var 4 år. 
Den var mörkgrön. 

Hanna har förarbevis och kör med 90 
hästkrafter i aktern. 

Oscar har körkort på motorsåg och kan fälla 
stora träd. 

Oscar gillar naturen och att skjuta allt som rör 
sig i den. Han sköt sin första hare med hagel. 

Hanna har sköldpaddan Peggy som är 13 år. 

Oscar har en bror som heter Emil som är 14 år. 

Hanna har bott i Canada och pratade då 
flytande franska 

Oscar hade 20 km till skolan i Herrljunga. 

Oscar har spelat saxofon och dansar bugg. 

Hanna gillar ostbågar men inte chips. 

Oscar hade MVG i 100% av kurserna i 
Byggteknik. 

Hanna vet att en Pseudomonas Aeruginosa-
bakterie är vackert  metalliskt silverglänsande 
grön på odlingsplattor och luktar sött och gott. 

Oscar fick köpa sin första snorkel när han var  
12 år och var på semester på Kreta. 

Hanna gillar Morden i Midsummer. 

Oscar har dragit upp en gädda som vägde 3 kg. 

Hanna har tagit simmärket Kandidaten i 
Hålviken. 

Oscar tycker inte om tomater men älskar sill. 

Hanna älskar all Grekisk och Italiensk mat och 
allt som innehåller Gorgonzola. 

Oscar har sprungit 12,6 km och han kan göra 
‘lagom’ många armhävningar. 

Hanna kraschade allt som heter Windows och 
fick därför en Mac när hon tog studenten.  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Kemisten analyserar 

Analys av mannen 

Urämne:  Mannen  
Tecken:  Ae (kort för arsle).  
Kvantitativ:  Acceptabel vid 15 cm, men en del 
isotoper kan vara så korta som 8 cm. 
Upptäckare:  Eva (upptäckte Ae en dag då hon 
hade behov av revben).  
Förekomst:  Hittas oftast i hög koncentration 
runt perfekta exemplar av Kv. 

Fysiska egenskaper: 
1. Ytan är oftast täckt med hår, på vissa    

områden är de hårda som borst, på andra 
är de mjukare 

2. Oftast motbjudande då den blandas med   
C*H*-OH (vilken alkohol som helst) 

3. Tenderar att falla in i ett lågenergi-  
tillstånd direkt efter reaktion med Kv 

4. Ökar i ansenlig massa alltefter det att   
exemplaret åldras 

5. Exemplaren kan hittas i varierande   
stadier, alltifrån djupt känsliga till otroligt 
idiotiska 

6.  Hittas knappt i ren form efter det fjortonde  
året 

Kemiska egenskaper: 
1.  Alla former önskar reaktion med Kv, även   

då fortsatt reaktion inte är möjlig 
2. Kan reagera med flera Kv isotoper under   

en kort tid om villkoren är gynnsamma 
3. Den mest kraftfulla bitterhet- och   

förargligagenten mot Kv 
4. Oftast villig att reagera med vad som finns   

att ta 
5. Stöter ifrån sig de mesta hushållsmaskiner   

och vanliga rengöringsprodukter 
6. Stöter ifrån sig små barn klädda i blöjor,   

särskilt de som luktar orent 

Lagring: 
1. Bästa reaktionsresultatet kommer runt det    

artonde året, gynnsam reaktion vid 25-30. 
2. Kan användas vid fritidsaktiviteter.   

Test: 
1. Rena exemplar avslöjar sällan sin renhet,    

medan reagerade exemplar basunerar ut 
information på flera våglängder. 

Varning: 
1. Tenderar att reagera våldsamt då andra    

Ae kommer emellan önskad reaktion med 
en speciell Kv. 
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Kemisten analyserar 

Analys av kvinnan  
Urämne:  Kvinnan  
Tecken:  Kv 
Upptäckare:  Adam 

Fysiska Egenskaper: 
1. Ytan är oftast täckt med en målad hinna 
2. Kokar över av ingen anledning,  

och fryser likaså utan anledning. 
3. Smälter om man behandlar den rätt. 
4. Blir bitter om man behandlar den fel.  

Kan åstadkomma huvudvärk.  
Hanteras varsamt! 

5. Hittas i varierande stadier; alltifrån ren 
ädelmetall till mer vanlig metall. 

6. Sviktar då tryck appliceras på vissa 
punkter.  

Kemiska Egenskaper: 
1. Har stor samhörighetskänsla för guld, 

silver, platina och ett flertal andra 
värdefulla metaller och stenar. 

2. Absorberar stora mängder dyrbara 
substanser. 

3. Kan spontant explodera om man lämnar 
Kv ensam på träffar. 

4. Olöslig i många vätskor, men aktiviteten 
ökar då Kv är bemött med alkoholhaltiga 
vätskor. 

5. Repellerar billiga material. Neutral 
gentemot sunt förnuft. 

6. Den mest kraftfulla pengasugande agenten 
i mannaminne.  

Användningsområden: 
1. Vanligtvis dekorativ, speciellt i sportbilar. 
2. Kan förbättra avslappningsnivåerna 

avsevärt. 
3. Kan värma och ge tröst under vissa 

omständigheter. 
4. Kan kyla ner saker då det blir för hett.  

Test: 
1. Rena exemplar ändrar färg till lätt rosa då 

de upptäcks i ursprungligt tillstånd. 
2. Ändrar färg till grön då det placeras intill 

ett bättre exemplar. 

Varning: 
1. Otroligt farlig utom i erfarna händer. 

Hanteras ytterst varsamt. 
2. Olagligt att äga mer än en åt gången.   
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Välkomstsalut 

Melodi: tre pepparkaksgubbar.  
Vi komma, vi komma med spänning till Er fest 
Det känns ganska skönt att bara va´en 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  
Men åter till Oscar och till hans söta fru 
Stor lycka och välgång vi ville önska nu 

Så därför vi reser oss alla nu i da´  
och utbringar ett riktigt kraftigt fyrfaldigt 
HURRA!!!!! 

Kärlekstips 

Melodi: gubben noak. 

Kära brudpar, kära brudpar.  
Nu ett råd till Er:  
Minst en kyss om dagen,  
säger kärlekslagen. 
Käre Oscar 
käre Hanna  
ge en redan nu... 

(sjung många gånger under kvällen) 

Avskedet 

Melodi: I sommarens soliga dagar 

Ikväll tar vi farväl av fröken. 
Av ungkarl´n vi säger adjöken.  
Av dem får vi aldrig se röken,  
de blivit herr och fru, ja kära du. 

Så lycka till vi säga vill, 
med denna glada sommardrill. 
Och sen har vi en önskan kvar  
om långa ljusa framtidsdar. 
För dagens brudpar vi höja, 
ett sjungande HURRA! HURRA! HURRA! 
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Den sanna kärleken  

liknar cirkeln, och  

cirkeln har inget slut



Lära känna varandra-sången 
Melodi: Du ska få min gamla cykel.  
 
Var välkommen ung och gammal, vän och gäst 
stig nu upp och släng din sista högfärdsgest! 
Hej på dej är hälsningsorden, glatt humör vid 
alla borden,  
hjälper till att göra aftonen till fest! 
 
Den som har en Volvo reser sig och ler,   
den som har en Opel ropar nu: SITT NER! 
Ställ er alla upp nu som har kjol och  
vinka glatt till brudens mor 
så ni se att vi får sjunga mer. 
 
Alla damer som har körkort ropar HEJ! 
Alla herrar som kan baka reser sig.  
Den som har en sommarstuga, ställ er upp och 
börja buga  
så att vi vet vart vi kan åka nästa helg. 
 
Den som har en Audi stampar nu i golv,  
den som har en katta slår på sina lår.  
Den som mycket pengar har,  
vinkar nu till gummens mor 
och så börjar sista versen ganska snart. 
 
Brudens hela släkt de skakar på sin rump, 
släkten till vår brudgum visslar en liten 
stump.  
Alla släktingar och vänner, alla dom 
som ingen känner hyllar brudparet idag:  
HURRA HURRAAA!!! 

Vi tror på kärleken 
Melodi: Jag tror på sommaren 

Vi tror, vi tror på kärleken 
Vi tror, vi tror på sol igen.  
Vi gläds med brudgum och 
med brud, som pyntat sig i  
bröllopsskrud.  
 
Vi tror på dröm och lyckorus  
och blomsteräng och eget hus.  
Ni vandra ut på livets stråt  
och alltid ska ni följas åt. 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Hemlagat 
Melodi: Mors lilla Olle. 

Hemma i köket Oscar gick.   
Rotmos på kinden och löksmak i blick.   
Fingrarna små utav sot äro grå.  
Tänk om här bleve en middag ändå. 

Nu vill det till att jag sätter fart.  
Hanna är hungrig. Hon kommer nog snart.   
Gillar hon tro makaronerna här  
som jag har lagat med sådant besvär? 

Här i min kokbok står nästan allt:   
Två duttar paprikapulver, plus salt.  
Stoppar ner tummen - Det här smakar gott.  
Hoppas att Hanna jag ej skämmer bort. 

Hummelihum, säg vad luktar här?  
Pannorna fräser, Oscar blir tvär.  
Maten blir vidbränd och pannan är svart.  
Hanna är hemma precis om en kvart! 

Krafsar i grytan med händerna små.  
Ögonen tåras - det kan man förstå.   
Det som förut hade verkat så flott  
passar ej längre i lysningskarott. 

Utanför dörren det osar bränt.  
Hanna sig frågar: Vad kan här ha hänt?  
Sen i sitt inre hon tänker kavat:   
Mumsmums, idag blir det hemlagad mat. 

Hanna går in, men ger till ett skrik.  
Hittar snart Oscar bakom draperit.  
Älskling, vi äter väl fil en gång till.  
Sen kommer mamma i morrn om du vill! 

Fira bröllop 

Melodi: Fyra bugg och en Coca-Cola 

Fira bröllop i vacker kyrka  
trohetslöften varandra ge.  
Känna glädje och kraft och styrka  
och gemensamt till Herren be. 

Det ger näring åt kärleksflamman  
att i livet få växa samman.  
Fira bröllop i vacker kyrka   
och tillsammans en framtid se. 
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Kritisera aldrig din  

hustrus omdöme -  

kom ihåg att hon  

valt dig 

Människor är som  pusselbitar,  det finns alltid två  
som passar ihop  



Bröllopsbingo 
Allt kan hända på en bröllopsfest. Så fort du 
upptäcker någon av nedanstående händelser, 
sätter du ett kryss i rutan. När du har en 
lodrät eller vågrät rad ropar du BINGO!!! 

Dryckeskontroll:  
Hur du vet om du druckit för mycket? 

Saker som är svåra att säga när du druckit för 
mycket vin: 

• Oöverträffat 
• Innovativ 
• Preliminärt 
• Kvastskaft 
  

Saker som är väldigt svåra att säga när du 
druckit för mycket vin: 

• Västkustskt  
• Konstitiutionerad 
• Substantiera 
• Tillvägagångssätt 

Saker som i stort sätt är omöjliga att säga när 
du druckit för mycket vin:  

• Nej, inget mer för min del 
• Nu är det nog dags att gå hem 
• Ledsen, du är inte riktigt min typ 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Kvinnans ordlista 

Ja = Nej 
Nej = Ja 
Kanske = Nej 
Jag är ledsen.. = Du kommer bli ledsen 
Vi behöver = Jag vill ha 
Vi behöver prata = Jag behöver klaga 
Okej... gör så = Jag vill inte att du gör det 
Gör som du vill = Du får betala för det här senare 
Du är.. så manlig = Du måste raka dig och du 
luktar svett 
Ja, det är ditt beslut = Det rätta beslutet borde 
vara uppenbart nu 
Det här köket är så opassande = Jag vill ha ett 
nytt hus 
Älskar du mig? = Snart ber jag om något dyrt 
Hur mycket älskar du mig? = Jag gjorde något 
idag som du verkligen inte kommer gilla 
Jag är klar om en minut = Ta av dig skorna, och 
hitta nån schysst hockeymatch på TV 
Är min rumpa stor? = Säg att jag är vacker 
Du har verkligen lärt dig att kommunicera = Så 
länge du håller med mig 
Jag skriker inte! = Jag säger något viktigt 

Mannens ordlista 

Ja = JA, har jag sagt 
Nej = NEJ, har jag sagt 
Kanske = Aldrig i livet 
Jag är ledsen.. = Jag orkar inte 
Vi behöver = Jag har redan köpt 
Jag är hungrig = Jag är hungrig 
Jag är trött = Jag är trött 
Gör som du vill = Jag tänker inte hjälpa till 
Vill du gå på bio? = Jag vill ha sex med dig 
Får jag bjuda dig på middag? = Jag vill ha sex med 
dig 
Fin klänning! = Snygg urringning 
Du ser spänd ut, vill du ha massage? = Jag vill ta i 
dig 
Jag har tråkigt = Vill du ha sex? 
Jag älskar dig = Låt oss ha sex nu. 
Ja, jag gillar din nya frisyr = Sjuhundra spänn och 
det ser inte ett dugg annorlunda ut! 
Låt oss prata = Jag försöker visa att jag är en djup 
person och då kanske du vill ha sex med mig sen. 
Jag skriker inte! = Vill du ha sex? 

Klagomål 
Om du har några klagomål angående 

kvällens arrangemang, var god och uppge 
dem i rutan nedan.  

Var god skriv tydligt! 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All lycka till er!


