KÆRE MOSTER ANNA

Kære Moster Anna
Vi Skal Giftes!!!
Derfor vil det glæde os at se dig ved vielsen
Lørdag d. 21 juni kl. 14.00 i Landsbykirken.
Efter vielsen og frem til kl. 16.30 vil vi gerne
byde på en lille forfriskning samt bryllupskage
på Landsbykroens terrasse.
Ligeledes vil det glæde os at se dig efterfølgende
til festmiddag kl. 18.00 på Landsbykroen.

VI HAR VALGT AT SIGE
JA
TIL HINANDEN.
DERFOR VIL VI GERNE SE DIG

18 08 18
♥

♥

TIL VIELSE KL. 11.00
LANDSBYKIRKEN
VILLAVEJ 1

Vi glæder os til at se dig på dagen.
EFTER VIELSEN VIL DER VÆRE FROKOST

Kærlig hilsen
Hanne & Henrik

KÆRLIG HILSEN
ANNE-DORTE & CARSTEN

S.U. TLF. 11223344
SENEST DEN 15. JULI
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I eventyret får prinsen altid prinsessen
og det halve kongerige.
Det halve kongerige må vi nok undvære,
men det skal ikke forhindre os i at få hinanden!
Derfor vil det glæde os at se

Moster Anna
til vores bryllup
Lørdag den 21. juni kl 14.30
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Kære Moster Anna
Champagnen er lagt på køl.
Danseskoene er pudset.
Og vejrguderne er bedt om godt vejr.
Vi har nemlig valgt at binde sløjfe på
kærlighedens bånd lørdag den 18. august.
Festlighederne begynder i
Landsbykirken kl. 14.

på Landsbykroen,
Villavej 1

Efter vielsen vil der være reception
og herefter middag og fest!

Efter vielsen vil der være lidt forfriskninger og
fri leg, mens vi får taget billeder.

Vi ønsker en hyggelig og uforglemmelig dag
i godt selskab med dejlige venner og familie,
hvor næste morgen er præget af ømme
fødder og glæden over at have haft
en vidunderlig fest!

Herefter byder vi på middag efterfulgt af dans og fest.
Kærlig hilsen

Vi glæder os utroligt meget og håber I vil
dele denne store dag med os og være med
til at gøre den uforglemmelig!

Hanne & Karsten

Kærlig hilsen
Anita og Kasper
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Stephanie Jonathan

Design_04_Invitation
+ 60,- kr. for design af monogram

og

inviterer til vielse og bryllupsfest

Lørdag den 5. juni kl. 11.00

i Landsbykirken, St. Merløse amt efterfølgende
frokost på Landsbykroen.
Vi glæder os til en fantastisk dag ammen
med familie og venner.
Kærlig hilsen
Stephanie og Jonathan
S.u. enest 1. maj
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I anledning af vores sølvbryllup
vil det glæde os at se
Andreas og Nicoline
Kære Moster Anna

til fest den 13. – 14. april 2018 på

Den 25. april har vi været gift i 25 år!

Landsbykroen, St. Merløse

Det vil vi gerne fejre – og gerne sammen med jer.

I kan checke ind fra kl. 15.00.

Fra kl. 15 og resten af dagen vil der være dækket
op til fest på hjemmeadressen, og du er velkommen
i det tidsrum, der passer dig bedst.

Kl. 17.30 serveres velkomstdrink med
efterfølgende middag, dans og natmad.

Vi glæder os meget til denne dag.

Søndag morgen ses vi igen kl.
7.30 – 10.00 til morgenbuffet.

Kærlig hilsen

Værelserne er til disposition til kl. 10.30.

Marianne og Rasmus

Kærlig hilsen
Bodil og Ove
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+ 60,- kr. for design af monogram

Susanne

60 år
Livet er dejligt og jeg bliver 60.
Til at hjælpe mig med at fejre dette
ønsker jeg lige præcis jeres hjælp.
Derfor sættes I stævne

lørdag den 4. januar kl. 17.00
på Landsbykroen.
Så mød glad op og vær med til at gøre denne
aften speciel og uforglemmelig for mig.
Kærlig hilsen
Susanne
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Karina
FØDSELSDAG
Livet er dejligt og jeg bliver 40.
Til at hjælpe mig med at fejre dette
ønsker jeg lige præcis jeres hjælp.
Derfor sættes I stævne
lørdag den 4. januar kl. 17.00
på Landsbykroen.
Så mød glad op og vær med til at gøre denne
aften speciel og uforglemmelig for mig.
Kærlig hilsen
Karina
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Kære Susan og Johnny

Kære Moster Anna

Det vil glæde mig, hvis I vil være med til
at fejre min 60 års fødselsdag.
Lørdag den 8. apri kl. 18.00

Livet er dejligt og jeg bliver 50.
Til at hjælpe mig med at fejre dette
ønsker jeg lige præcis jeres hjælp.
Derfor sættes I stævne
lørdag den 4. januar kl. 17.00

Festen holdes på
Landsbykroen, St. Merløse
Tag festtøjet og danseskoene på og
lad bilen stå, for temaet er
cocktails, mad, musik og dans.
Jeg glæder mig til en festlig aften
sammen med jer.
Kærlig hilsen

på Landsbykroen.

Henrik

Så mød glad op og vær med til at gøre denne
aften speciel og uforglemmelig for mig.
Kærlig hilsen

S.u. senest den 1. marts

Hanne
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Augusts
Konfirmation
15. april 2018

Det vil glæde mig at se
Moster Anna

Efter konfirmationen vil der
være frokost i haven på
hjemmeadressen.

i Landsbykirken
den 15. april kl. 11

Jeg glæder mig meget til
dagen og håber på dit
svar inden 15. marts.

Mange hilsner
August
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Augustas konfirmation
15. april 2018
Det vil glæde mig at se
Moster Anna
i Landsbykirken
den 15. april kl. 11.
Efter konfirmationen vil
der være frokost i haven
på hjemmeadressen.
Jeg glæder mig meget til
dagen og håber på dit
svar inden 15. marts.
Mange kærlige hilsner
Augusta
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Kære Moster Anna

Kære Moster Anna
Da jeg skal konfirmeres den 12. maj
vil det glæde mig at se dig i Landsbykirken kl. 12.00.
Derefter mangler jeg nogle:
Søde
Glade
Gavmilde
Humoristiske
Hyggelige
Småsultne
Festklædte personer til min konfirmationsfest.
Du passer perfekt til min personkarakteristik,
så derfor vil det glæde mig at se dig på
hjemmeadressen kl. 16.00.

Mine forældre har gjort mig opmærksom på,
at mine fødder nu har fået den helt rigtige størrelse
til at kunne træde ind i de voksnes rækker.
Det vil derfor glæde os at se dig til min konfirmation
den 13. maj 2018 kl 12.30
i Vejerslev forsamlingshus.
Vi håber, at du vil være med til at gøre dagen
til en uforglemmelig oplevelse.
Mange hilsner fra
Albert

Konfirmandhilsner fra
Alberte
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S.u. til min mor og far
på tlf 11223344 senest den 1. april 2018
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