Tack:
Vårt varmaste tack till våra underbara föräldrar
Monica & Leif
Barbro & Stefan
Utan Er vore denna fest inte möjlig

Lisa & Thomas

Kärleken kommer och kärleken går,
ingen kan tyda dess lagar.
Men dig vill jag följa i vinter och vår
och alla min levnads dagar.

Festprogram
2007-07-07

Mitt hjärta är ditt, ditt hjärta är mitt
och aldrig jag lämnar det åter.
Din lycka är min, min lycka är din
och gråten är min när du gråter.
Nils Ferlin

Tack även till:
Bestman Peter
Tärna Hanna
Toastmasterparet Cecilia & Peter
Sångfåglarna Jenny & Sofie
Kvällens kock Eva-Lotta Rönn
Fotograf Karin Otendal
Alla gäster som ärat oss med sin närvaro

När natten lider mot sitt slut
Taxi Halmstad: 035-21 80 00

© 2007 Lisa Holmberg & Thomas Buza
www.buzberg.se
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Kuriosa

Presentation av brudparet

Meny

Hur du vet om du druckit för mycket…
Saker som är svåra att säga:
- Oöverträffat
- Innovativt
- Preliminärt
- Kvastskaft

Lisa Holmberg, 30 år
Yrke: Content manager på IKEA IT.
Bästa egenskap: Snäll.
Sämsta egenskap: Kan ibland vara något lättirriterad...
Bästa kommentar: Du är bäst, baby.
Värsta kommentar: Nej det är inget, jag är inte alls sur.
Hemlig last: Popcorn.
Gillar: Att sitta på bibliotek med Thomas och läsa
tidningar, solsemestrar och umgänge med vänner.
Gillar inte: Skräckfilmer, spindlar och oordning.
Favoritfilm: Allt om min mamma.
Äter helst: Fisk & skaldjur, stark asiatisk mat.
Tre saker jag tar med mig till en öde ö: Eftersom
Thomas fixat sällskapet, drycken och transporten väljer jag
ett dignande fruktfat, solkräm och min iPod.
Dold talang: Kan vifta på näsborrarna, dansar gärna
”sleven” framåt småtimmarna.
Brinner för: Min familj, mina vänner och att organisera.
Kuriosa: Pratar högt när jag är ensam hemma. Har sedan
barnsben fobi för gummiband.
Thomas om Lisa: En otroligt generös och godhjärtad tjej.
Blir nästan aldrig arg, snarare kinkig. Använder ofta ordet
”fine” och uttrycket ”krasst sett”. Väldigt omtyckt av sina
vänner för hon är lika snäll som hon ser ut.

Välkomstdrink
Vitt mousserande vin & cocktailcanapé

Saker som är väldigt svåra att säga:
- Västkustskt
- Konstitutionerad
- Substantiera
- Tillvägagångssätt
Saker som är i stort sett omöjliga att säga:
- Nej tack, ingen mer sprit för min del.
- Nu är det dags att gå hem. Det är en dag imorgon också!
- Ledsen, du är inte min typ.
Konversationstips
Samtalsämnen att ta till i händelse av pinsam tystnad:
- Brukar du ofta gå hit?
- Vädret – en klassiker!
- Hur väl känner du brudparet?
- Vad jobbar du med?
- Har du sytt dina kläder själv?
- Är det din hand på mitt lår?
- Ska vi gå hem till dig eller mig?
Hur man imponerar på en kvinna?
Ge henne komplimanger, respektera henne, krama henne,
kyss henne, älska henne, beskydda henne, köp fina saker
till henne, lyssna på henne, gå till världens ände för hennes
skull.
Hur man imponerar på en man?
Visa dig naken. Ge honom mat.
Recept på ett lyckligt äktenskap
För att vara lyckligt gift med en man måste du förstå
honom mycket och älska honom lite grann. För att vara
lyckligt gift med en kvinna måste du älska henne mycket,
och inte försöka förstå henne alls.
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Huvudrätt:
Medelhavsbuffé á la Tylöhus:
Andalusisk gazpacho
Marinerade kronärtskockshjärtan
Grekiska mammutoliver
Pärllök i balsamico vinaigrette
Färskpotatissallad med rädisor & sockerärtor
Pastasallad med solrospesto, oliver & soltorkade tomater
Tzatziki
Rostade medelhavsgrönsaker
Grekisk sallad
Tomat- & mozarellasallad
Sotad cajunlax
Spansk lufttorkad serranoskinka
Bresaola
Lufttorkad felinosalami
Fisk- & skaldjurssallad
Citron- & örtmarinerat kycklingbröst
Kräfttårta
Foccacia
Tomatbröd med oliver & grönt örtsmör
Exotiska frukter
Praliner

Thomas Buza, 35 år
Yrke: Grafisk formgivare.
Bästa egenskap: Snäll.
Sämsta egenskap: Ibland lite väl envis och tjurig.
Bästa kommentar: Rätt av dig, fel av mig.
Värsta kommentar: Eller det har jag kanske redan sagt?
Hemlig last: Rostad jumbomajs med chili, rödvin.
Gillar: Goda människor.
Gillar inte: Onda människor.
Favoritfilm: Big fish.
Äter helst: En stor köttbit, och äggröra är alltid bra.
Tre saker jag tar med mig till en öde ö: Lisa, ett bra
rödvin och självklart en båt.
Dold talang: Både höger- och vänsterhänt, kan skära
bröd med båda händerna.
Brinner för: Lisa, min familj, mitt jobb och mina macar.
Kuriosa: Cyklar och kör fort, till glädje för farbror blå.
Lisa om Thomas: En alldeles underbar och ibland charmigt
disträ man i sina bästa år. Otroligt omtänksam och snäll, en
man att lita på i alla lägen. Säger ofta ”eller hur?”
3

Dessert:
Bröllopstårta
Kaffe & avec
Vickning:
Skagenröra, bröd
Ostar & kex

4

Sånger
Gladare miner
(Melodi: 34:an)
Detta glas som står på bordet
det ska tömmas inom kort
Det skall sätta fart på blodet
jaga sura miner bort.
Här ska ätas, här ska drickas
här ska sjungas natten lång,
Om det spritter uti benen
finns det säkert nåt på gång
Ja, nu är det fest för hela gänget
Ja, nu är det skål och botten opp,
Här skall alla vänner trivas
här ska stämningen i topp
Så vi tar dig kära drycken,
vilken härlig medicin.
Ja nu är det fest för hela gänget
börja dricka bordsgrannen din fin!
Vi fyller på
(Mel. Så länge skutan kan gå)
Så länge kvällen är mild
så länge ingen blir vild
så länge spegeln på väggen ger halvskaplig bild
så länge alla kan stå
så länge alla kan gå
så länge alla kan tralla så fyller vi på!
För vem har sagt att just du kom med storken,
för att bli glad av att lukta på korken
Så till kvinns och till mans,
Vi höjer glasen med glans
och låter vinet gå ner i en yrande dans!
SKÅL!
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Sånger

Vett & etikett

Kvällens gäster

Sånger

Halmstadvisan
(Mel: Gubben Noak)
Skörda gurkor, skörda gurkor, lägga i en korg
Ta korgen till torget, sälj dom över bordet
Skörda gurkor, skörda gurkor, lägga i en korg

• Innan du sätter dig – försäkra dig om att du är bjuden
• Klädsel rekommenderas under hela middagen
• Se till att du själv, övriga gäster och möjligen även brudparet får en trevlig kväll
• Bekanta dig med bordsgrannarna, de kan vara trevliga
• Undvik trängsel under bordet, kryp till höger
• Samtal under bordet undanbedes vänligen
• Kontrollera att dina bordsgrannar ej nyttjar rusdrycker så
att de blir suddiga i ansiktet
• För borttappade gäster ansvaras ej
• Gäster som håller tal längre än 3 minuter skall efter talets
slut se till att alla sovande väcks
• Bordsdamer återlämnas efter festen (bruden undantaget)

1. Barbro Buza: Brudgummens kära mor och överhuvud i
klanen Buza. Snäll och hjälpsam som få, skämmer bort ”barnen”
med allt från barnpassning till fönsterputsning och matlagning.
Har ständigt sax & kam i högsta hugg om någon behöver friseras!

Var nöjd
(Mel: Var nöjd med allt som livet ger)
Var nöjd med allt som köket ger
och all mat du på bordet ser
Glöm övervikt och kaloribesvär
Bli tjock och nöjd för vet du vad
att lämna gör ju ingen glad
Var nöjd med maten som vi äter här!

Koka korvar, koka korvar, lägga i en burk
Gör sen vad du borde, sälj dom dyrt till Norge
Koka korvar, koka korvar, lägga i en burk
Virka skjortor, virka skjortor, gör det jäkligt fort
Se det som en sport, så går det som smort
Virka skjortor, virka skjortor, gör det jäkligt fort.
Mannen och kvinnan
(Mel: Mors lilla Olle)
Herrar
Kvinnan är både på ont och gott,
hur komplicerad har ingen förstått
Snar till att kyssas, men slug som en varg
Kvinnan kan göra dig lycklig och arg
Damer
Mannen han tror han är smart och klok,
fast han är lättläst som en sagobok
Skryter om allting som han känner till
huvet kan vridas precis vart vi vill
Alla
Mannen och kvinnan varann ej förstår,
har sina fel, han och hon, men ändå
Sant som att himlen för evigt är blå
skall allting klaffa – behövs båda två.
Kaffevisa
(Mel: Du ska få min gamla cykel)
Vi har ätit och vi mår så väldans bra
och nu vill nog säkert alla kaffe ha
Snart så får vi höra stönen
när vi sjunger kaffebönen
det ska höras ända bort till nästa stad
Kaffe, kaffe, kaffe, konjak och likör
ger åt alla här ett väldigt gott humör
Och det kan ni ge er katten
vi skall dansa hela natten
& dricka kaffe, kaffe, konjak och likör.
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2. Leif Holmberg: Brudens högt älskade far, hennes stora idol
sedan barnsben. Pedantisk uppfinnar-jocke som sparar på det
mesta; ”det kan vara bra att ha”. Har ständigt nya projekt på
gång, oftast när det gäller familjens sommarstuga. Stamkund hos
SJ och SAS.
3. Monica Holmberg: Brudens kära mor och bästa rådgivare.
Familjens nav som håller ihop oss och månar om alla. Bra på det
mesta hon tar för sig. Mästerlig kock som dock inte kan steka
pannkakor. Ser till att projekten brudens far påbörjar slutförs.

Det gemensamma talet

Alla gäster reser sig och håller tal. Invänta toastmasterparet,
följ sedan deras exempel.

4. Stefan Buza: Brudgummens kära far. Noggrann, pedantisk
och hjälpsam, dessutom mycket händig. En given mattrullarexpert och hjälpcoach till brudgummen i HBTK. Köttälskare som
till sin fasa nu fått en svärdotter som älskar fisk och skaldjur… :)
Världens bästa farfar enligt de tre barnbarnen.

• Knacka i glaset och res dig upp
• Harkla dig högt och tydligt, vänd blicken mot
brudparet
• Håll följande tal:

5. Cecilia Kristensson: Kvällens toastmadame och gängets
självklara lekledare. Organiserar det mesta med utmärkt resultat;
lokala nyheter, barnuppfostran och fester. Älskar amerikanska tvserier och skulle säkert ställt upp i Farmen om hon inte haft sina
två ögonstenar: lille Albin och sambon, nr 58.
6. Kaj Jensen: Barndomsvän till brudens far, numera god vän till
hela familjen. Slipad ingenjör med flipperspel i vardagsrummet
och en mystisk insekt på kavajen. Mästare på att ge bort udda presenter. Vad sägs om en växande leksakssköldpadda?

Kära brudpar! (kort paus)
Inte för att vi är några talare (lätt hostning)
men vi vill ändå säga några väl valda ord denna
högtidsdag (paus)
Det är en stor (upp på tå och vicka fram o tillbaka)
glädje att dela er glädje (skratta lätt)
Vi (slå ut med handen) tycker det är fantastiskt att 		
få vara med när ni knyter äktenskapets band
(riv dig i huvudet och harkla dig)
Det är ett (väg på tårna) stort beslut att ingå äktenskap
och vi gratulerar till detta beslut ( paus) att (dröjande
och med eftertryck) ingå det äkta ståndet (nicka
förnöjsamt) vi vill därför utbringa ett fyrfaldigt leve för
brudparet.
De leve ( slå ut med armarna)

7. Petra Hultin: Arbetar med kaminer och pellets. Åledstjej som
både är konstnärlig och tvåbarnsmor. Sambon, nr 55, är väldigt
förtjust i hennes eminenta matlagning.
8. Andreas Wessman: Lugn och snäll datakille från metropolen
Ölmstad. Ett sant teknikfreak som gärna spelar dataspel, tv-spel
eller x-box när han inte skapar musik eller fotograferar. Sambo
med nr 12 och husse till den dansande labradoren Lukas.
9. Isabell Pettersson: Resursplanerare på IKEA som bor med
nr 63 i Älmhults största (?) hus. Alla vänner har stående inbjudan
hem till Bella, som numera lyckligtvis har mer än tabasco, snus
och öl i kylskåpet. En sann vän som alltid ställer upp med soffa
för övernattning. Har även ordnat fadderbarn till brudparet.

HURRA! HURRA! HURRA! HURRA!

10. Fredrik Håkansson: Travgalen bollvirtuos från Laholm som
specialiserat sig på pingisbollar. Pappa till Esther som han har med
nr 37. Enligt brudgummen är hans främsta merit ett SM-silver i
dubbel tillsammans med just brudgummen.
5
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Till Bruden:
Var nöjd med allt som ”giftet” ger
och Thomas som du kring dig ser
Glöm gamla killar som du hade kär
Var glad och nöjd för vet du vad
Din Thomas gör nog svärmor glad
Var nöjd med maken och hans små besvär!
Till Brudgummen:
Var nöjd med frugan som du fått
Hon vill dig säkert bara gott
Hon köper kläder till dig och sånt där
Var glad och nöjd för vet du vad
Hon ämnar göra dig så glad
Var nöjd med makan och håll henne kär!
I mitt hjärta simmar du
(Mel: I Medelhavet)
I Medelhavet sardiner simmar
Apu, apu, apu, apu
Men i mitt hjärta där simmar du
Apu, apu, apu, apu.
In the Middle ocean sardines are swimming
Apu, apu, apu, apu
But in my heart are swimming you
Apu, apu, apu, apu
I Medelhavski sardinski simmski
Apuskidusski, apuskidu
Men i mitt hjärtski där simmski dusski
Apuskidusski, apuskidu
I Norske havet sardiner svomme
Apu, apu, apu, apu
Men i min blodpump där plasker du
Apu, apu, apu, apu.
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Sånger

Kvällens gäster

Kvällens gäster

Kvällens gäster

Vår första skål
(Mel: Vi går över daggstänkta berg)
All stelhet lägg av och var fri, fallera
Det hänger på just dig hur allt ska bli, fallera
Låt skrattlaviner runga, ikväll är alla unga
och alla har gått in för gott humör, fallera
Så dricker vi vår första skål, fallera
och var och en har valt den dryck man tål, fallera
Vad än ni har i glasen, ni måste bli i gasen
berusade av skämt och gott humör, fallera.

11. Peter Buza: Toastmaster, bestman och kär storebror till brudgummen. Till vardags key account manager på KåKå. Skicklig
bagare – gillar du tårtan är han mannen du skall tacka. Hoppas
bara att han har rent mjöl i påsen... Gift med nr 24.

22. Henrik Olsson: Duktig pingisspelare i HBTK:s elitlag. Även
duktig med korten, såväl klädda som färgade. Frågar du snällt kan
du kanske få ett blått. Sambo med nr 28.

59. Annica Samuelsson: Alltid lika välklädd systemvetare med
koll på IKEAs säljsystem. Kvällens mest dansanta gäst som med
bravur hanterar såväl salsa som bugg och vals. Denna blivande
gruppchef är söt som en docka, men har en vilja av stål!

Välkomstvisa
Mel: Vi komma, vi komma från pepparkakeland
Välkomna, välkomna vi hälsar unga tu
med sång till vår Thomas och till hans söta fru
Vi lyssnat i kyrkan till härlig vigselakt
Hur Ni varandra livslång tro och kärlek hava sagt
Vi samlats, vi samlats nu till Er bröllopsfest,
en plats invid bordet har varje bröllopsgäst
Vi alla nu glädjas och trivas och må bra
Vi känner oss välkomna hit på festlig bröllopsdag.
Skulle ni ovänner bliva
Melodi: I sommarens soliga dagar
Damer:
Ja skulle ni ovänner bliva
och börja att träta och kiva
Vårt stöd då åt dig vi vill giva
det kan du lita på, hallå, hallå!
Blir brudgum dum så håll ej mun
nej platta till så han blir stum
och säg bestämt, det är ej ett skämt
Behåll det sista ordet jämt
Ja, skulle ni ovänner bliva
så får du hjälp av oss att honom klå
Herrar:
Om bruden vill börja regera
och flytta om möblerna era
så ska vi om saken bli flera
var skåpet det ska stå, hallå, hallå!
Det är ju klart visst är det rart
om det på frugan din blir fart.
En tanke kul fast den är ful
man kan på möblerna ha hjul.
Ja, skulle hon börja regera
oss kan du lita på, hallå, hallå!
14

12. Hanna Holmberg: Brudens älskade syster som äntligen återvänt till Skåne. Familjens största pratkvarn (vilket inte säger lite!)
med ett sedan barnsben gediget intresse för natur och småkryp.
Förtjust i två killar, endast en är här idag. Sambo med nr 8.
13. Lars Vikström: Lugn och trygg göteborgare som arbetar med
vvs. Har under flera säsonger fått coacha och lugna ner den inte
alltid lika lugne brudgummen. Ypperlig kock och grillmästare
som mättat brudparet ett flertal gånger. Sambo med nr 16.
14. Linda Wikström: Snäll & omtänksam studievän till bruden,
informationschef för IKEA i Älmhult. Nybliven husägare som
snart packar flyttkartonger – för vilken gång i ordningen har vi
ingen koll på. Mamma till Wilmer och sambo med nr 25.

23. Peter Greczula: Bolltalang utöver det vanliga som även sköter butiken i känd klädaffär i Falkenberg. Mångårig klubbkamrat
med brudgummen i framgångsrikt lag från götet. Gift med nr 19.
24. Lena Buza: Eldig och inredningstokig skånska med stark tävlingsinstinkt. Före detta konditor, gift med toastmastern. Delaktig
i bröllopstårtan, mamma till bröderna buz(a) Oliwer och Kasper.
25. Jens Nielsen: Skärpt och envis skåning som bor i Småland.
Driven journalist som ser en möjlighet att tävla om det mesta.
Är en fantastisk kock som gärna trollar fram trerätters middagar
till familj och vänner. Blir lycklig av falafel och nr 14.
26. Sofia Jacobsson: Sjuksköterska från brudgummens födelseort
Mellerud. Pysslig och glad i sina katter som hon har tillsammans
med nr 20.

15. Jörgen Persson: Innehar förutom bra muskiksmak även fler
riktigt tunga titlar än man kan räkna inom bordtennisen. Bor i
Norge, tränar i Halmstad och spelar ligapingis i Tyskland. Hur
det fungerar? Fråga honom! Gift med nr 21.
16. Kristina Lindberg: Glad västkusttjej med Sveriges kanske
bästa telefonröst. Har ett väldigt stort intresse för pingis trots att
hon inte spelat själv. Hjälpcoach till sambon nr 13 i framgångsrikt
(nåja...) göteborgslag.
17. Gerd Feuerstein: Brudgummens gudmor och tillika moster.
En färgstark, händig och inredningsintresserad dalslänning som är
en fena på korsord. Förtjänar tapperhetsmedalj i servettvikning.
18. Lars Holmqvist: Mr Halmstad Bordtennisklubb Junior.
Framgångarna för HBTK kan till stor del ”skyllas” på honom.
Bli inte förvånad om han säljer ett sponsorpaket till dig.
Gift med nr 40.

27. Lars Nilsson: IT-konsult som kan säga ”Jag rullar” – dock
inte beroende på kroppshyddan. Klurig göteborgare som lagar
järnspisar, renoverar hus och kör traktor. Dansant partykille som
drömmer om livet på landet med nr 29.
28. Frida Pålsson: En gång i tiden brudgummens kattvakt och
lärjunge i pingisskolan. Nuförtiden pluggar hon till socionom på
Lunds universitet. Nybliven sambo med nr 22.
29. Madeleine Wall: glad och skötsam göteborgska, informationschef på IKEA IT. Är sitt söta yttre till trots en viljestark
partypingla som gärna dansar loss till schlagerlåtar. ”Deltidssambo” med nr 27. (Brudens chef, så var snälla mot henne…)
30. Petter Szydlowski: Kattälskande säljare med smort munläder som gärna njuter av en whiskey. Troligtvis ägare till kvällens
snyggaste bil, i hård konkurrens med nr 15. Smugglar trädgårdstomtar från Polen på sin fritid. Sambo med nr 46.

19. Ulrika Greczula: Arbetar inom sjukvården. Mamma till en
blivande rockstjärna och ett tennisproffs. Håller ordning på sin
make nr 23 med fantastisk matlagning som bruden och brudgummen fått prova på vid ett flertal tillfällen.

31. Jenny Johansson: Tvåbarnsmamma med fler estetiska
talanger än de flesta: hon sjunger, målar och spelar teater. Gör det
mesta högljutt, pratar, skrattar och sjunger. Sambo med nr 49.
32. Per-Anders Bengtsson: Arbetskamrat och förmodligen den
person som brudgummen ser mest av. Numera en riktig hejare på
golf. Ju längre kvällen går, desto fler skämt. Sämre eller bättre? Ja,
avgör själv. Gift med nr 35.

20. Daniel Feuerstein: Brudgummens kusin, en numera lugn
och sansad dalslandsbo som äger en färgaffär i metropolen
Mellerud. Gillar därför Färjestad. Sambo med nr 26.
21. Madelaine Persson: Berest oslotös som arbetar på försäkringsbolag. Kan hoppa backhoppning från sitt hus på Holmenkollen som hon har tillsammans med nr 15.

60. Magnus Nilsson: Nybliven chef som leder med hjärna och
hjärta – en äkta ikean. Engagerad målvaktstränare som vet hur en
ihålig boll ska fångas. Tog desto längre tid på sig att fånga nr 48,
trots att bruden och nr 46 agerade kopplerskor.
61. Eva-Lotta Rönn: Pratglad kallskänka som fixat buffén. Du
slår förmodligen inte denna tvåbarnsmamma i knäböj då hon är
starkare än de flesta. Gift med nr 65.
62. Jonas Larsson: Supersnickare som byggt hus till Halmstads
popgeni. Vältränad träningspartner till brudgummen där varje
pass är ”allvar”. Kallas i folkmun ”checken” eller ”handyman”.
63. Andreas Pettersson: Pedantisk, händig maskinförare med
känsla för smak & stil. Frisyr, kläder och inredning, allt är noga
genomtänkt. Är en utmärkt kock – hans fiskgratäng fick nr 9 på
fall, trots att han ”spolade henne” efter första dejten…
64. Anette La Fleur: Osbytös som blivit inbiten västkusttjej– via
Halmstad och Göteborg har hon nu landat i Helsingborg. Flyger
& far på jobbet och hittas däremellan på Friskis & svettis. Myser
gärna med sambon, nr 53.
65. Tomas Rönn: Pratar inte riktigt lika mycket som sin fru nr 61
men är garanterat starkast av alla gäster. Bastubyggare som ibland
försöker stajla vid grillen. Tips: locket ska vara uppåt!
66. Sofie Ångqvist: Tvåbarnsmamma nummer tre från brudens
gymnasiegäng. En oftast sprudlande glad sångfågel som sjunger i
kör. Har myntat uttrycket: ”Lita aldrig på en kille som äter p-piller”. Står tillsammans med nr 31 för dagens sånginsatser.
67. Emanuel Christiansson: Finsk förbundskapten i bordtennis
uppvuxen i Hamneda utanför Ljungby. Välutbildad och kunnig
som få inom idrott. Har kamperat i många år med brudgummen.
68. Tove Frohm: Helsingborgstjej som efter en liten Sverigeturné
flyttat tillbaka till sundets pärla. Jobbar som programmerare
och bidrar bland annat till IKEAs webbannonser. Bäst av alla på
trekamp under möhippan. Gosar gärna med katten Nisse.

33. Sun Yuan: Ytterligare en ”pingisflickvän”, nyligen hitkommen
från Kina där hon studerar inredning. Har sin pojkvän i nr 38.
7
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Kvällens gäster

47. Tomas Norberg: Sveriges klurigaste pingisspelare? Hans trollerikonster förvillade kineser i Shanghai. Bör inte utmanas i poker
om du vill ha hedern (och pengarna) i behåll... Sambo med nr 54.

34. Sebastiaan Hoffmann: Holländare i exil som numera är
tvåbarnspappa och nybliven husägare i skånska Påarp. Fotbollstokig marknadschef som är gift med nr 50.

48. Lisa Henriksson: Glad småländska som hjälper Ingvar
Kamprad att minska kassaköerna. Påstår att hon inte kan laga
mat, men är en hejare på att baka scones. Har ett bisarrt intresse
för tomtar, men som tur är ett ännu större intresse för nr 60.

35. Helene Bengtsson: Ibland kund med fräs, alltid hustru till
brudgummens arbetskamrat nr 32. Brudgummen önskar att alla
kunder var som tvåbarnsmamman Helene!

49. Lars Palm: Har du några frågor om välling och mjölkpulver
är detta rätt man att fråga! Ljudtekniker på fritiden som numera
mest försöker kontrollera volymen på sina två barn och emellanåt
även på nr 31.
50. Jonna Hoffmann: Andra tvåbarnsmamman bland brudens
gymnasievänner. Emigrerade till Holland för kärlekens skull, men
har numera tagit med honom hit istället. Gift med nr 34.
51. Sophie Hanson: Syster till brudgummen, ägare till stort
tryckeri och förlag i Salt Lake City, USA. Har som tur är en stor
familj – hon är pratglad som få, på både engelska och svenska!

53. Daniel Engström: Atletisk skånepåg med polskt påbrå som
sprungit Göteborgsvarvet. Har stenkoll på siffror, intäkter och
utgifter. Träffade sitt livs kärlek, nr 64, under studietiden.
54. Petra Carlsson: Social halmstadtjej som arbetar på Länsförsäkringar i Laholm. Har en gång i tiden lyckats med konststycket
att lura brudgummen på telefon. Sambo med nr 47.
55. Michael Karlsson: Säljande arbetskamrat med brudgummen, före detta bowlingstjärna. Numera är det mestadels husrenovering, barn och sambo som tar upp tiden. Sambo med nr 7.
56. Karin Otendal: Månne en av kvällens viktigaste gäster?
Glad flerbarnsmamma med uppdrag att få er alla att fastna på
bild. Le mot henne!

58. Lars Welin: Pappaledig ambulansjukskötare som även är en
hejare på husrenovering. Har under långa diskussioner i bastun
grubblat över världproblemen med brudgummen. Sambo med nr
5 som han har charmtrollet Albin med.
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51. Sophie
Hanson

45. Staffan
Bengtsson

63. Andreas
Pettersson

57. Whitney
Hanson

40. Ingrid
Holmqvist

43. Jan-Erik
Andersson

52. Gunvi
Johansson

46. Paula
Glimdén

64. Anette
La Fleur

58. Lars Welin

41. Curt
Holmqvist

44. Gunnel
Haraldsson

53. Daniel
Engström

47. Tomas
Norberg

65. Tomas
Rönn

59. Annica
Samuelsson

54. Petra
Carlsson

48. Lisa
Henriksson

66. Sofie
Ångqvist

60. Magnus
Nilsson

55. Michael
Karlsson

49. Lars Palm

67. Emanuel
Christiansson

61. Eva-Lotta
Rönn

56. Karin
Otendal

50. Jonna
Hoffmann

68. Tove
Frohm

62. Jonas
Larsson

TYLÖSAND

36. Jimmie Tschander: Pratglad fastighetsskötare och hobbypolitiker som vid ett flertal tillfällen rullat ut röda mattan åt brudgummen.
37. Ulrika Winge: Barnmorska som nyligen skaffat sig en egen
liten prinsessa i form av dottern Esther tillsammans med nr 10.
Har bytt utelivet mot hemmaliv, men njuter gärna av ett gott
rödvin och mörk choklad.

KARLANDA

38. Huang Dawei: Pingislirare av rang, iskall vid bordet, rör inte
en min vad än ställningen är. Numera är han även restaurangägare
och serverar istället heta rätter. Är tillsammans med nr 33.

1. Barbro
Buza

39. Sören Haraldsson: Lugn och travintresserad, gift med nr 44.
Ingår i exklusiv skara som haft 13 rätt. Har kanske några stalltips
till nr 4 och 10?

Bordsplacering

40. Ingrid Holmqvist: Ekonomiansvarig, stolt mamma till två
barn och tre barnbarn. Njuter av en god bok samt ett gott vin.
Gift med nr 18.
41. Curt Holmqvist: Mr Halmstad Bordtennisklubb Senior
är en ovanligt pigg 90-åring! Kan berätta om det mesta som rör
pingisklubben här i stan – han startade den nämligen. Legend.
42. Elna Andersson: Undersköterska med intresse för kost. Fixar
gärna i sommarstugan vid Östra Stranden tillsammans med sin
energiske make, nr 43.

Lisa
Holmberg
Thomas
Buza
3. Monica
Holmberg

EKTORP

43. Jan-Erik Andersson: Arbetskamrat med brudgummen. Alltid
lika positiv och gladlynt herre med mer energi än en 20-åring.
Upphovsman till att festen är i just denna lokal. Gift med nr 42.
44. Gunnel Haraldsson: Före detta arbetskamrat till brudgummen. Så snäll som hon är fick hon även agera lite extramamma åt
densamma. Nuförtiden glad pensionär, gift med nr 39.
45. Staffan Bengtsson: Civilization och tågbanor är stora intressen för denna fd. boulemästare. Stenkoll på börsen och siffror i
allmänhet. Arbetskamrat med brudgummen, sambo med nr 52.
46. Paula Glimdén: Sprallig och pratglad göteborgska som ser
det mesta i livet som spännande projekt. Månne en arbetsskada
från jobbet på ”det småländska möbelföretaget”? Nästa projekt är
att bli husägare på strandnära tomt tillsammans med nr 30.
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2. Leif
Holmberg

4. Stefan
Buza
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K A R L S TA D

23. Peter
Greczula

17. Gerd
Feuerstein

11. Peter Buza

5. Cecilia
Kristensson

34. Sebastiaan 29. Madeleine
Hoffmann
Wall

24. Lena Buza

18. Lars
Holmqvist

12. Hanna
Holmberg

6. Kaj Jensen

13. Lars
Vikström

7. Petra
Hultin

14. Linda
Wikström

8. Andreas
Wessman

K L I P PA N

57. Whitney Hanson: Systerdotter till brudgummen, fotbollsstjärna i Salt Lake City, USA. Studerar till barnpsykolog och hyser
stort intresse för inredning. Gillar brudens kära möbelföretag som
hon möblerat sitt eget lilla hus med.

42. Elna
Andersson

HONNÖRSBORD

52. Gunvi Johansson: Högskoleadjunkt i folkhälsovetenskap.
Hejare på att vandra som varit uppe på Kebnekaise. Kostintresserad, men det är knappast pizza och öl som serveras till sambon
nr 45, eller?

39. Sören
Haraldsson

KRAMFORS

Kvällens gäster

35. Helene
Bengtsson

30. Petter
Szydlowski

25. Jens
Nielsen

19. Ulrika
Greczula

36. Jimmie
Tschander

31. Jenny
Johansson

26. Sofia
Jacobsson

20. Daniel
Feuerstein

37. Ulrika
Winge

32. Per-Anders
Bengtsson

27. Lars
Nilsson

21. Madelaine
Persson

15. Jörgen
Persson

9. Isabell
Pettersson

38. Huang
Dawei

33. Sun Juan

28. Frida
Pålsson

22. Henrik
Olsson

16. Kristina
Lindberg

10. Fredrik
Håkansson
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