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Välkomna hit

Välkomstdrink: bål (med resp. utan alkohol)

Förrätt: Snittar och välkomstdrink

Buffé: Karré, kyckling, fläskfilé, rostbiff. Till detta potatisgratäng och potatissallad. 
Bearnaisesås, tzatziki, pepparsås. Sallad och bröd. Rött eller vitt vin enligt önskemål.

Efterrätt: Bröllopstårta, serveras med kaffe

Vickning: Chips och nötter kommer att finnas när baren öppnar.

Menyn

När baren öppnar:
I dessa lokaler är all  
förtäring av alkohol  
ABSOLUT FÖRBJUDEN.

Utom tillsammans med fisk.

Till fisk räknas alla  
förekommande maträtter  
- utom pölsa. 

Skulle pölsa ändå serveras  
(Gud förbjude) kan även  
detta räknas till fisk.

FESTEN SKA BÖRJAS
Melodi: Vårvindar friska

Festen skall börjas
Nu ombesörjas
Hyllning till vårat brudpar i dag.
Glasen står fulla
låt sången rulla
Glädjen skall vara gäst i vårt lag.
Höj för brudparet glasen och sjung
glöm alla sorger, var bara ung.
Lyckan fastslagen
Glöm morgondagen
Skål alla vänner! Hej och gutår!

SMÅ HELGON
Melodi: When the Saints…

Små helgon är - vi inte här.
På detta bröllop nu idag.
Nej, men ett gäng, glada djävlar.
Som firar Amors pilnedslag.

:/: Ja, ta mig fan (ja, ta mig fan)
Vilket jävla drag (vilket jävla drag)
Det blir på festen här idag
För vi blir allt några glada djävlar
när vårat vin har runnit ner. :/:

Stämningsmusik
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Varmt och hjärtligt välkommen till paret Nordins stora Bröllopsfest! 

Kvällens huvudpersoner är Tobias och Sandra. Idag - den 17 augusti 
- är en viktig dag i deras liv. Dels är det tio år sedan de blev ihop, 
och nu har de sagt sina ja i kyrkan också. Detta inför de människor 
som betyder mest i deras liv. De har sett fram emot och planerat inför 
den här dagen under en lång tid, och nu är den äntligen här. 

Denna viktiga dag är härmed överlämnad till dig och mig att förvalta 
och göra minnesvärd. En sådan här chans kommer aldrig igen, så 
håll ditt tal, sjung en sång, framför ditt bidrag och bjud på dig själv 
som aldrig förr. Det är både Tobias och Sandra värda. 

Kom ihåg; det är gästen som gör festen!



Familjen 
Nordin
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5. Det är strängeligen förbjudet att behålla  
sitt goda humör för sig själv.  

6. Intagen måltid återtages ej.  

7. Kontrollera att Era bordsgrannar ej nyttja  
rusdrycker så att de blir suddiga i ansiktet 

8. Skulle du upptäcka att de andra gästerna 
sjunger något annat än du själv, höj rösten  
så hör de vad som är rätt

Ordningsregler

Brudparet 
kysser 

varandra

Bordsgrannen 
spiller 

på duken

Någon inleder 
ett tal med 
”ja jag är ju 

ingen talare ...”

Någon 
dansar

Brudparet 
kysser 

varandra

Bröllopstårtan 
tar slut

Någon 
(inte brudparet) 

hånglar

Någon tappar 
ett glas

Någon 
dricker 
vatten

Någon 
på festen är 

gravid

Man hurrar 
för brudparet

Någon dansar 
på bordet

Brudparet 
kysser 

varandra

En skål 
utbringas för 

brudparet

Ett barn 
skrattar

Någon går 
barfota

Brudens far 
håller tal

Någon 
kittlas

Baren 
öppnar

Första personen 
avviker från 

festligheterna

Bruden 
går på toa

Old people 
shejkar loss 

på dansgolvet

Någon sade 
BINGO 

utan att ha det

En lösnagel 
upphittas

Brudgummen 
går på toa

1. Om maten tar slut, låna från höger. 

2. Klädsel: gärna! (åtminstone från början) 

3. Tänk på att hålla tyst när andra håller tal  
och hålla tal när andra håller tyst  

4. Var vänlig skriv upp din adress innan 
festen börjar, så vi vet vart Du skall sändas  
om du mot slutet får svårt att själv reda ut det.  
 

Bordsbingo
Varefter saker händer på festen så kryssar du för respektive ruta. När någon är först att få bingo, 
redovisas den vinnande raden högt för alla. Stämmer raden så delas ett pris ut.

Huvudrätt

Bröllopstårta.

Livemusiken (Shirley Bee & The Bitchslap ) drar igång 

och baren öppnar. Fria drinkar.

Brudparet beger sig till Kallax flygplats för 

avfärd mot sin smekmånad. 

Destination RHODOS!

18.00

20.00

21.30

02.00

Ungefärliga hålltider



FÖRÄLDRAR

1. Ann-Louise Nilsson: Brudens mor och 
familjens plånbok. Hennes liv innehåller 
mycket pengar, bl.a. som ekonomiansvarig 
på Norrbottens Bildemontering och på 
Nilssons. Allis ställer alltid upp i den mån 
hon kan och har blivit barnvakten nummer 
ett till brudparets fem små.  

2. Arne Nilsson: Brudens far tillika arbetsgi-
vare. Fiskefantast som sommartid spenderar 
merparten av sin tid där ni befinner er just 
nu.  Arne ställer alltid upp när man ber 
honom och kan det mesta om det mesta.  

3. Affe Nordin: Pappa till brudgummen. Pensionerad 
maskinförare med stort motorintresse. 
 
SYSKON 

4. Sofie Nilsson: Brudens lillasyster.  
Jobbar numera med sin syster på familjeföre-
taget då karriären som Taxichaufför valdes 
bort. I hennes garderob kan skönjas en 
förkärlek för jackor och skor. 

5. Samuel Nilsson: Lillebror till bruden och en 
kille som verkligen vet vad han sysslar med 
på jobbet som snickare i familjeföretaget. 
Samuel gillar motorfordon - främst att köra 
skoter och fyrhjuling. Fritiden upptas mycket 
av hans stugrenovering.  

6. Jeanette Lindholm: Storasyster till brud-
gummen. Händig tjej med stort hästintresse 
och nytaget C-kort. 

7. Ulrika Ådjers: Storasyster till brudgummen.  
Hårdrockande fotbollsmamma som arbetar 
som fritidspedagog. Bosatt utanför Karlstad. 

8. Lotta Nilsson: Storasyster till brudgummen. 
Psykologiplugg och pyssel fyller vardagen 

9. Mattias Nilsson: Make till Lotta Nilsson. 
Nattarbetande hotellportier och teknikfreak. 

10. Henrik Nordin: Storebror till brudgummen, 
bor i Karlstad. Händig hantverkare med 
bilintresse. 

11. Lasse Persson: Storebror till brudgummen. 
Egen företagare och hockeyfanatiker. 

12. Berith  Rosendahl: sambo till Lasse Persson. 
Opsyrra i både Sverige och Norge och har 
en akut ”thing” för skor 

13. Andreas ”Ruu” Rönnkvist: storebror 
till brudgummen. Reklamnisse med egen 
Printbyrå. 

14. Ellenor Viklund: sambo med ”Ruu”. Jobbar 
på Coop & älskar Luleå Hockey. 

15. Mårten Rönnkvist: storebror till brudgum-
men. Säljare på stans stenhårdaste jobb. 

16. Zandra Rönnkvist: gift med Mårten Rönn-
kvist. Fritidspedagog med sångintresse. 
 
DEN VISA GENERATIONEN 

17. Tage Nilsson: Brudens farfar, och nog den 
äldsta som är här i dag. Farfar är uppvuxen 
här på gården och har drivit jordbruk här 
när han själv jobbade som snickare.  Nume-
ra är han bara pensionär och brukar få sig 
en tripp då och då till vackra Avaträsk.  

18. Ingrid Rosengren: brudens mormor,  
pensionerad fyrabarnsmamma som  
trivs i Älvsbyn.  

19. Arne Rosengren: gift med brudens mormor, 
tidigare sågverksarbetare. 
 
FASTRAR, FARBRÖDER,  
MOSTRAR OCH MORBRÖDER 

20. Stig Alterbäck: Brudens farbror och liksom 
sina bröder VD (dock inte på samma före-
tag).  Stig gillar att träna allt från Vindsur-
fing till skidor och har under åren fått lära 
sig ha stort tålamod. Det måste man som 
yngst av tre bröder, och den som blev inlåst 
i källaren som ung. 

21. Susanne Alterbäck: Gift med Stig, och det 
är till henne ni ska gå om ni tappat bort 
något eller någon under kvällen, hon jobbar 
nämligen som polis, så alla får skärpa till 
sig en aning. Vi vill inte behöva kasta någon 

RESANDE
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 Tobbe 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! 

I KVÄLL
Melodi: I sommarens soliga dagar

Ikväll tar vi avsked av fröken
åt ungkarl´n vi säger adjöken.
Av dem ser vi nu inte röken.
De blivit Herr och Fru, ja kära du.
Med denna glada sommardrill
så önskar alla lycka till.
Och sen vi har en önskan kvar
om många ljusa framtidsda´r.
För brudparet vill vi nu höja
ett sjungande: Hurra! Hurra! Hurra!

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.

VIGSELRING MED GULL
melodi: Oh, Tannenbaum

En vigselring, en vigselring
he jär e hol vä gull omkring

En vigselring, en vigselring
he jär e hol vä gull omkring

Å jär e inge gull omkring
då jär e ingen vigselring

En vigselring, en vigselring
he jär e hol vä gull omkring

Kvällens visor

VID ALLSÅNG:

1. Sjung gär
na, men sväl

j förs
t.

2. Den som
 känner si

g osä
ker 

Håll d
ig en

 takt för
e, så  

riskerar 
du inte att

 vara
 

den som
 slutar s

junga si
st.

3. Envar b
ör deltaga i a

llsån
gen  

med den stäm
ma en

var  

begåv
ats med.

4. Skulle e
nvar i

nte begåv
ats 

med någon stäm
ma, bör  

envar d
eltaga i 

alla 
fall .
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i fyllecell. 

22. Ulf Nilsson: Brudens farbror tillika arbetsgi-
vare, En mycket upptagen herre med många 
järn i elden. Vart än Ulf går kan ni räkna 
med att telefonen ringer var tionde minut. 
Men i kväll får vi hoppas den är satt på 
ljudlöst.  

23. Ylva Nilsson: brudens ”faster” och tidigare 
gift med Ulf Nilsson. Mamma till Joakim 
och Anna-lena Nilsson. Ylva tar hand om 
folk på ålderns höst. På fritiden kan det bli 
en del scrapbooking och trädgårdsarbete. 
Ylvas stora idol är barnbarnet Albin som är 
mormors ögonsten. 

24. Eva Hortlund:  brudens moster och barn-
vakt som ung. Eva jobbar som underskö-
terska när hon inte åker runt halva landet 
med familjen på olika skidtävlingar. Inte att 
förglömma de årliga tripparna till Ullared som är 
ett måste på Evas agenda.  

25. Jonas Hortlund: Evas man och brudens 
ingifta ”morbror”. Det är Jonas jobb att 
se till att alla får sina räkningar i tid i 
brevlådan då han inte jobbar som tränare, 
supporter, materialförvaltare och mycket 
mer på sönernas tävlingar.  
 
KUSINER 

26. Cecilia Peimer: brudens kusin (dotter till 
Stig) trebarnsmor och den ni ska vända er 
till om ni känner att ni behöver prata ut 
under kvällen, Cecilia jobbar nämligen som 
psykolog.  

27. Joakim Peimer:  gift med Cecilia Peimer 
och en träningsfantast när han inte försöker 
få in lite mer kunskap i nästa generations 
ledare.   

28. Sebastian Nilsson: brudens kusin (son till 
Stig) Tillsammans med Charlotta som ej 
kunde komma i dag. Jobbar med sin far och 
på fritiden blir det en hel del renovering av det 
nyinförskaffade torpet.  

29. Anna-Lena Nilsson: Brudens kusin (dotter 
till Ulf). Kassachef på Ica Kvantum i Piteå 

men njuter just nu av sin blivande roll som 
tvåbarnsmor.  

30. Daniel Bergman: Sambo med Anna-Lena och 
en pappers- och pengabläddrare på Sparbanken 
Nord i Älvsbyn.  En Fjollträskbo som kom fram 
till att Norrland hade mer att erbjuda av både 
natur och brudar.  

31. Joakim Nilsson: brudens kusin (son till Ulf) 
Hela sex veckor äldre än bruden har han 
som ung passat på att få vara ”storebror”.  
Joakim jobbar som snickare i familjefö-
retaget och är tillsammans med Rebecka 
Johansson. 

32. Rebecka Johansson: tillsammans med 
Joakim, brudens kusin och det är ungefär 
det enda vi vet om Rebecka i dagsläget då vi 
inte blivit presenterade för henne så mycket 
tidigare, vi hoppas dock på en ändring på 
det under dagen och kvällen.  

33. Mikael Sundberg: morbror till bruden. 
Hans yrke är svårdefinierat men han brukar 
få jobba extra när tex. Sofie behöver flytta 
eller nån behöver ha något lagat.  

34. Bernt Sundberg: Morbror till bruden, en 
perfekt person att ringa när man behöver 
få hjälp att lyfta något tungt. Bernt tävlar 
nämligen inom styrkelyft.   
 
VÄNNER 

35. Daniel Karlsson: Vän till brudgummen 
sedan tonåren, så duktig att svetsa att han 
nästan kan elda ihop två träbitar. 

36. Louise Edin: Sambo med Daniel Karlsson. 
Arbetar med att arbeta fram arbeten åt 
andra som vill arbeta, typ. 

37. Patrik Lindgren: Vän till brudgummen 
sedan lågstadiet som troligen rätt bra vet 
hur en volvo fungerar. 

38. Oskar Olofsson: Vän till brudgummen 
sedan tonåren. Ingengör med brett fritids-
intresse. 

39. Beatrice Prohaska: Sambo med Oskar 

Festplatsen
Avaträsk är en vackert belägen gård i Alterbäck utanför Vistträsk. Denna gård har tillhört brudens 
släkt i tre generationer, då den köptes av Hilda och Oskar Nilsson. Så småningom blev de föräldrar 
till Tage Nilsson som är brudens farfar. 

Numer tillhör gårdens brudens far och hans båda bröder, som alla tre har varsin stuga här. De har 
även låtit fler familjemedlemmar ta del av denna vackra plats där de byggt upp stugor, och numer 
spenderar många i släkten sina somrar här. 

Sammantaget var det alltså ett naturligt val för paret att lägga sitt bröllop här, då de ville få dela med 
sig bland sina vänner och bekanta av denna vackra plats som betyder det lilla extra för dem.

Om festen mot all förmodan skulle börja kännas 
tråkig, pröva något av detta:

•	 Svara på allting någon säger med  
”Det är vad DU tror” 

•	 Öva på att låta som ett modem 

•	 Visa att en diskussion är slut genom att 
hålla händerna för öronen 

•	 Ställ mystiska frågor till din bordsgranne, 
anteckna deras svar i ett block och mumla 
något om ”psykologisk profil”

Tidsfördriv
Om du vill hålla tal, leda en lek eller på annat vis 
roa gästerna, prata med Frida så säger hon till 
när det är dags.

Liva upp festen?

58

Det är bra om du vet 
ungefär hur lång tid 
du behöver ha på dig 
till förberedelser och 
även hur lång tid själva 
grejen tar.

Frida ->



Smekmånaden varar en vecka,
det måste väl ändå räcka?
De behöver sig ej längre sträcka, 
för att med varandra mecka.
Fem fina barn har de redan fått,
nu tillönskas lycka i stora mått!

Trevlig resa!
(Glöm bort det där med att ... !)

Olofsson och vän till bruden. Personlig 
assistent med intresse för kost och träning. 
Fritiden spenderas med de två barnen och 
resten av tiden på hemmagymmet. Beatrice 
har startat en blogg som handlar om hennes 
sätt att träna och äta vilket har medfört en 
viktnedgång på dryga 40kg. 

40. Johan Åkerlund: Vän till brudgummen. 
Folkracetokig Jokkmokkare med lådbil. 

41. Frida Sandman: gammal klasskompis till 
bruden som hyr ut stugor på arbetstid. Har 
två barn men är självständig i civilstatus (så 
alla singelkillar, räck upp en hand) Men jag 
måste varna er, en gång i tiden var hon lite 
HOT på brudgummen. 

42. Ingemar Andersson: en god vän till brudens 
föräldrar som följt med under brudens 
uppväxt. En tränings- och naturfantast som 
tillämpar detta även inom jobbet på Svea 
skog.  

43. Maivor Murbäck Andersson: gift med 
Ingemar. En god vän till brudens föräld-
rar som följt med under brudens uppväxt. 
Maivor driver eget företag i hopp om att 
lära Älvsbyborna att bli snäppet smartare 
och mer utbildade.  

44. Siv Östergren: en mycket god vän till 
brudens föräldrar och den första att träffa 
bruden vid hennes födelse. Siv har även 
varit skolfröken i 1-2:an, så all intelligens 
som bruden besitter, eller brist på denna 
kan bero på denna kvinna.  

45. Björn Östergren: även han en mycket god 
vän till brudens föräldrar. Golf- och fiske-
fantast, ja en allmän fantast av det mesta som 
gör livet lite bättre.   

46. Renate Murken: en god vän till bruden som 
alltid ställer upp i vått och torrt, en av de 
få som vågar ta på sig att vara barnvakt till 
samtliga Nordins ungar samtidigt. Renate 
har ett brinnande djurintresse och när hon 
inte jobbar som lärare så tar hon hand om 
sina, katter, hundar, kaniner och numera 
också häst.  

47. Sara Bohlin: en god vän till bruden tilllika 
arbetskamrat ibland. Sara är en kvinna med 
många järn i elden. Förutom att hon med 
sin man driver tre företag och tar hand om 
sina fem barn, så har hon ändå tid över att 
hjälpa till på Nilssons när det behövs och 
detta alltid med ett smil på läpparna.  Sara 
är en av de kända Tvillingmammorna i 
Vistträsk.  

48. Magnus Bohlin: en rolig kille tillika man till 
Sara. Gillar att spexa och har aldrig brist på 
Ideer, detta måste man ha om man framgångs-
rikt ska kunna driva tre företag. Eller vad 
säger ni om en bygg/målerifirma, ett fastighets-
bolag och en stuguthyrning? 

49. Lisa Berggren: Vän till bruden och en av de 
berömda Tvillingmammorna från Vistträsk.
Gift med Olle Berggren.  

50. Olle Berggren: Vän till bruden och gammal 
klasskompis till brudens syster. Gift med 
Lisa Berggren. Olle är snickare och nyligen 
även egen företagare, och för att klarlägga 
för alla, företaget heter Bo Yta, inte boyota, 
inte boyta, utan Bo Yta.  

51. Dennis Åberg: brudens barndomsvän från 
Vistträsk som kröker rör i egna firman. 

52. Anna Åberg: gift med Dennis och har öga 
för vackra blommor. 

53. Jenny Almer Tegström: En god vän till 
bruden som hon stal av sin make från första 
början.  Jenny jobbar som personlig assis-
tent när hon inte tar hand om de tre barnen 
eller tränar fitness ihop med bruden.  

54. Niklas Westerlund: Gift med Jenny, jobbar 
som målare när han inte kör lastbil till Nor-
ge eller tar hand om parets tre barn.  

55. Linda Lövgren: En god vän till bruden 
genom det gemensamma kaninintresset. Gift 
med Erika Lövgren och har sonen Benjamin 
ihop.  Linda jobbar som personlig assis-
tent när hon inte är hemma och tar hand om 
gårdens hästar och hundar.  

56. Erika Lövgren: En god vän till bruden 
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genom det gemensamma kaninintresset. 
Gift med Linda Lövgren och de har sonen 
Benjamin ihop.   

57. Lina Rönnbäck: brudens vän genom det gemen-
samma kaninintresset. Lina har varit en 
orolig själ som bott på många ställen i vår 
värld men har äntligen stannat så länge att 
hon växt fast när hon träffade Ronny, så nu 
huserar de i Töre.  

58. Ronny: Linas respektive, en kille som vi ald-
rig träffat förr, men någon gång ska bli den 
första. Ronny gillar bilsporter och andra 
knäppa saker som tex. Brudgummen gillar.   

59. Therese Lundgren: En god vän till bruden 
genom det gemensamma kaninintresset. 
Thereses grava reumatism har hon inte kun-
nat jobba sen hon var ung men det kompen-
serar hon genom sitt brinnande djurintresse, 
och när hon inte tar hand om sina egna djur 
hjälper hon till på Skellefteås 4H-gård. 
 

60. Mikael Lundgren: Gift med Therese Lund-
gren och en riktig golffantast.  En snickare 
som när han inte jobbar, så jobbar han 
hemma. Mikael är ett brinnande hockeyfan, 
och ni kan väl gissa vilka han hejjar på när 
han bor i Skellefteå? 

61. Julia Sharapova: En fyrabarnsmamma härstam-
mande från Estland. Julia är väldigt barnkär och 
ställer säkert upp under kvällen i fall nån behöver 
assistans.  

62. Nikolaj Sharapov: En vän till brudens familj 
och snickare i familjens företag. Gift med 
Julia och en mycket snäll och hjälpsam man 
som alltid ställer upp när man ber honom, 
om än det kan ske vissa missförstånd med 
språket. 
 

63. Hilda Forsberg: Brudens syster Sofies följe-
slagare i vått och torrt. När Hilda inte jobbar 
som personlig assistent är hon en partyprin-
sessa som älskar allt livet har att erbjuda.

Varmt välkomna 
allesammans!


