
Om helgen och festen
Välkomna på uppvärmning redan 
på fredag eftermiddag. Det blir 
samkväm och spontanlekar. Kanske 
bad och definitivt bastu. Vi ordnar 
fram grillar till kvällen så ta med 
nåt grillbart. På söndag bjuder vi 
på frukost på Sunna.

Lördag 22 augusti 2009
The big day! Vigseln går av stapeln 
i Ängeviken klockan 16.00. Därefter 
bjuder vi till briljant fest på Sunna 
i Kyrkesund.

Klädkod Lördag
Klä er för fest! Vigseln sker utomhus 
vid en äng så medtag alternativ till 
eventuella stilettklackar. Var även 
beredd med ponchon.

Toastmasterparet
Kvällens toastmastaz är våra kära 
vänner Lotta Ekman och Mattias 
Larsson. Om du har en idé om att 
hålla tal, sjunga en sång eller bjuda 
på ett roligt upptåg under middagen 
så är du mycket välkommen att höra 
av dig till Lotta: 0762 - 06 50 80,
ekmanlotta@hotmail.com.

Era bilder
Glöm inte att ta med era kameror 
och ta massor av bilder under helgen. 
Vi kommer dela ut adresserade 
kuvert innehållande tomma CD-R 
skivor så att ni enkelt kan skicka 
era bilder till oss efteråt. Därefter
lägger vi upp de mest sevärda 
bilderna i det digitala fotoalbumet:
www.hugg.se/brollop/fotoalbum

Hitta hit och dit
Till Sunna (nära Kyrkesund) tar man 
sig lätt med antingen bil, buss eller 
egen båt. Mellan Sunna och Ängeviken 
har vi hyrt in en buss som kör er. De 
vägbeskrivningar som ni annars 
behöver finns på festens hemsida:
www.hugg.se/brollop

Boende
Det finns boende för de flesta på Sunna 
(vandrarhemsstandard). Detta bokas 
genom oss och vi matchar ihop rums-
kamrater på bästa sätt. Varje rum har 
2-5 sängar. Filt och kudde ingår men 
medtag sängkläder och handdukar. 
Pris: 150 kr/person och natt. 200 kr för 
två nätter. 

Det går även fint att tälta alldeles 
gratis på nån av de talrika gräs-
mattorna på Sunna. Då får ni självklart 
nyttja kök, duschar och toaletter.

Uppe på berget bredvid Sunna finns 
det exklusiva alternativet Shelters
skärgårdsvillor. Här bokar man ett 
helt hus (vissa med pool!) med plats för
10 personer. Detta bokar ni på egen 
hand. Deras hemsida: www.shelters.se

Önskelista för bröllopspresenter
Gärna upplevelser. Men vi tar även 
glatt emot onödiga prylar som kan 
påminna oss om vår högtidsdag en 
lång tid framöver.

Kontakta brudparet
Osa senast 21/6. Glöm inte att även 
meddela önskemål om specialkost. 
Maila brollop@hugg.se. eller ring:
Johanna 0736 - 28 99 40 
David 0706 - 29 36 88


