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Vi tycker det är jätteroligt att just du kunnat
komma hit och dela denna speciella dag med oss idag.
Vi känner oss otroligt lyckligt lottade som
har så många goda vänner som delar våra liv.
Först av allt vill vi tacka alla som har hjälpt till.

TACK
Våra föräldrar
Ett evigt tack för att ni finns där för oss och stöttar oss!
Brudtärnorna Sara, Linn och Elina
Marskalkarna Andreas och Mattias
Kvällens toastmasters Jeanette och Robert,
Robert
Maria för håruppsättningen.
... och sist men inte minst...
Alla Ni andra som kommit hit för att dela vår
stora dag och göra den helt oförglömlig för oss!
Vi vill även skänka en tanke till våra älskade
familjemedlemmar och vänner som bevittnar vår stora dag
från himlen, eller vart de nu må befinna sig någonstans.
Vem vet?
Ni finns alla i våra hjärtan.

Today I have married my friend.
The One I have laughed and cried with,
the One I have learned from and shared with,
the One I have
have chosen to support,
support, encourage,
and give myself to, through all the days
given us to share.
Today I have married the One I love.

Middagen och festen
Nu när du sitter här och läser så har du tagit dig ända från
kyrkan och hit, du har dessutom hittat din plats vid borden.
Middagen kommer att innehålla förrätt, varmrätt och
efterrätt. Följt av bröllopstårta och kaffe.
Samtliga bjudna har fått ett hemligt uppdrag.
Detta uppdrag finns på en lapp under er tallrik.
Toastmaster och toastmadam kommer att meddela samtliga
gäster ca 5 min innan buffébordet dukas om till nästa rätt.
Detta så att ni ska hinna ut och ta lite mer av det ni tyckte
var allra godast och vill ha mer av.
Om ni under kvällen kommer på att ni vill hålla tal, men
inte tidigare meddelat toastmaster och toastmadam så
meddela dem så fort som möjligt så de får in er i sitt schema.
Toalettbesök och rökpauser får man själv välja när man vill
ta, förutom under talen.
Baren är fri, men serveringspersonalen sköter fördelningen
av spriten.

Ordningsregler
• Innan du sätter dig vänligen försäkra dig om att du är
bjuden
• Bekanta dig med din bordsgranne, hon/han kan vara
sympatisk
• Klädsel rekommenderas
• Det är strängt förbjudet att låta maten tysta mun
• Det är inte tillåtet att hålla sitt goda humör för sig själv
• Förbjudet att tafsa på serveringspersonalen före kl. 22.00.
• De som håller tal ansvarar själva för eventuell väckning
av åhörare direkt efter talet.
• För kvarglömda gäster ansvaras ej
• Var och en äter på sin egen, eller den vänstra bordsgrannens
tallrik.
• Det är obligatoriskt att prata med och fotografera era
bordsgrannar med de engångskameror som är utplacerade på
borden.
Glöm inte blixten!
• Överdriv gärna våldsamt dina hyllningar till brudparet
• Fotografering med medhavd kamera får endast ske om
fotografen skickar kopior till brudparet
• Rökning sker utomhus
• Glöm inte att skriva i gästboken innan ni går hem!
• Kontrollera noggrant att era bordsgrannar nyttjar rusdrycker
till den grad att de har blir suddiga i ansiktet

Detta har hänt…
1979
1980
1983

27 april föds Kim på Gävle lasarett.
28 februari föds Johanna på Huddinge sjukhus.
Kim vägrade gå hos dagmamma.
Satt sig och dunkade huvudet i väggen tills mamma kom.

1984
1985
1994

Johanna vägrade gå på dagis. Drog regelbundet sönder ytterkläder för mamma.
Johanna började prata, fem år gammal.
Johanna tyckte skolan hon gick i var för stökig, hon hamnade i ”fel” sällskap,
och bytte då skola till Edbo-skolan.
Johanna börjar Samhällsprogrammet på Sjödals-gymnasiet. Hon inser att detta
är alldeles för likt högstadiet, och hoppar av.
Johanna arbetar på att Farsta workout center i ett halvår.
Utbildar sig till aerobics instruktör.
Kim började sälja innerdörrar i Norrberg.
Johanna börjar på Vackstanäs gymnasiet. Idrott, hälsa och kost programmet.
Därmed undvek hon ”normala” ämnen och valde bara sådant som var roligt.
Kim tog körkort och dykarcertifikat samma dag.
Kim flyttade hemifrån. 732 meter.
Johanna flyttade till Sandviken, pluggade komvux.
Kim blev av med körkortet efter att en målad polisbil följt efter honom i två
mil. Han märkte ingenting.
Johanna tröttnade på Sandviken, flyttade hem och påbörjade en
massageutbildning.
Johanna startade eget företag och fick på kort tid ihop en kundbas som gjorde
att hon nu var etablerad massör. Flyttade hemifrån på ”riktigt”. 992 meter.
Johanna träffade Kim. Tappade livslusten och blev nöjd med livet.
Efter sex månaders bekantskap flyttar Kim till Stockholm.
Kim börjar sälja kläder vid plattan.
Kim och Johanna flyttar till större lägenhet i Solna
Kim & Johanna bjuder till denna fest.
Det får framtiden utvisa…….

1996
1996
1997
1997
1997
1998
1999
1999
2000
2001
2002
2002
2003
2007
2008
2009

Kuriosa om brudparet…
Johanna har gått i seglarskola samt haft en egen segelbåt.
Kim tävlade i sin yngre ungdom mot Brynäs A-lag i go-kart.
Det slutade med en månad på kryckor.
Johanna var i sin ungdom känd för sin enorma smurfsamling.
Kim samlade tyvärr på allt.
Johanna lyckades på något okänt vis få godkänt i Svenska B
trots 20% närvaro.
Kim har sett på över 700 elitserie matcher.
Johanna har alltid varit ökänd för sitt aggressiva humör
och sin korta stubin.
Kim förbrukar en halv toalettrulle vid varje toalettbesök.
Johannas svärmor och svärfar kallar fortfarande Johanna
för Maria. (Kims ex)
Kim är ibland fanatisk supporter åt olika fotbollslag.
Bryr sig aldrig om vilket.
Kim spelade fotboll med Kim Källström när han var liten.
Fotbollskarriärerna gick sedan åt olika håll.

”Jag älskar dig” på olika språk
Engelska – I Love You
Italienska – Ti Amo
Franska – Je T´aime
Tyska – Ich Liebe Dich
Japanska – Ai Shite Imasu
Kinesiska – Wo Ai Ni
Svenska – Jag Älskar Dig
Polska – Kocham Cię
Grekiska – S´Agapo
Hebreiska – Ani Ohev Otakh
Ryska – Ya Tjebja Lyublyu
Albanska – Une Te Dua
Finska – Minä rakastan sinua
Turkiska – Seni Seviyorum
Persiska – Du Stet Daram
Katalanska – Testimo Molt
Portugisiska – Eu amo - o
Göteborgska – Schyssta rattar

Olika sätt att se på äktenskapet
Äktenskapets förväntningar
En kvinna gifter sig med en man och förväntar sig att han ska
ändra sig, men det gör han inte. EN man gifter sig med en kvinna
och förväntar sig att hon inte ska ändra sig, men det gör hon

Äktenskapsbeslut
Män gifter dig för att de är trötta. Kvinnor gifter sig för att de är
nyfiknal Båda blir besvikna

Äktenskapet och framtiden
En kvinna oroar sig om framtiden tills hon får tag på en man. En
man oroar sig inte om framtiden innan han får en fru

Ekonomi
En man är en person som skulle betala tjugo kronor för en sak han
vill ha även om den bara är värd tio kronor. En kvinna är en
person som skulle betala tio kronor för en sak som hon inte vill ha.

Lycka
För att vara lycklig med en man måste du förstå honom mycket
och älska honom lite grann. För att vara lycklig med en kvinna
måste du älska henne mycket, och inte försöka förstå henne alls.

Tack vare Kim har Johanna:
Blivit lugnare
Fått bättre självförtroende
Lärt sig dricka sprit
Lärt sig en del om livet

Tack vare Johanna har Kim:
Blivit aggresivare
Fått bättre självkänsla
Börjat äta sushi
Lärt sig en del om livet

Tänkvärt
Hur man imponerar på en kvinna
Ge henne komplimanger, respektera henne, krama henne, kyss
henne, älska henne, beskydda henne, spendera pengar på henne,
lyssna på henne, gå till värdens ände för henne.
Hur man imponerar på en man
Visa dig naken, ge honom mat, städa

Anledningar till att brudparet inte borde få bli ett brudpar
(Brudparets motpoler)

Bruden
Älskar konflikter
Älskar skaldjur och oxfilé
Läser en bok i veckan
Vill helst inte arbeta

Brudgummen
Undviker konflikter
Älskar falukorv & köttbullar
Läser en bok om året
Vill helst arbeta hela tiden

Bingo
När du har fått en vågrät, eller lodrät rad… skrik BINGO….

Någon
spiller
ur sin
drink
Någon
skrattar
högt
Något
går
sönder

Brudparet
ser
uttråkat
ut
Någon
sjunger

Någon Någon
blöder tafsar på
bruden

Någon i
din närhet
är trevlig

Någon Någon
kräks snubblar

Vi får
oväntat
besök
Ett
Någon En ruta
Någon
festhäfte somnar går
pratar för
börjar
sönder
mycket
brinna.
om sin bil
Någon Någon
Någons Strömmen Ett billarm
gråter
röker
mobil går
går
inomhus ringer
Någon Någon
Någon i Någon
En kyss
svimmar pratar för din
pratar för utdelas
närhet mycket
mycket
(gäller ej
om sitt ex är
om sina
brudparet)
otrevlig barn

Den förste som får BINGO vinner en vinflaska.
(behöver ej förtäras på plats)

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
Du är så manlig = Du måste raka dig och du luktar svett
Ja, det är ditt beslut = Det rätta beslutet borde vara
uppenbart nu
Gör som du vill = Du kommer få betala för det här senare
Du är verkligen uppmärksam ikväll = Är sex allt du tänker
på?
Var romantisk, släck ljusen = Jag hatar mina lår
Det här köket är så opassande = Jag vill ha ett nytt hus
Jag skulle vilja ha nya gardiner = Och nya möbler, nya
tapeter...
Häng tavlan där! = Nej, jag menar DÄR!
Jag hörde ett ljud = Jag märkte att du höll på att somna
Älskar du mig? = Snart kommer jag be om något dyrt
Hur mycket älskar du mig? = Det här kommer du verkligen
inte att gilla.
Jag är klar om en minut = Ta av dig skorna, hitta en
schysst hockeymatch på TV
Är min rumpa för stor? = Säg att jag är vacker
Lyssnar du ens på vad jag säger? = För sent, nu är du
snart död
Jag skriker inte! = Jag säger något viktigt

”Mannen tror att han väljer kvinnan, men det är nästan alltid tvärt om.
Det är kvinnan som väljer den man som ska välja henne”

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
Vad är det som är fel? = Varför gör du så stor grej av det?
Vill du gå på bio? = Eventuellt vill jag ha sex med dig
Får jag bjuda dig på middag? = Eventuellt vill jag ha sex
med dig
Kan jag ringa dig någon gång? = Eventuellt vill jag ha sex
med dig
Fin klänning! = Snygg urringning!
Gör som du vill = Jag tänker inte hjälpa till.
Du är verkligen uppmärksam ikväll = Vart har jag lagt
ringen någonstans?
Häng tavlan där! = Sluta diskutera inredning.
Älskar du mig? = Det är Simpsons maraton på trean ikväll.
Jag älskar dig = Låt oss ha sex nu.
Jag är klar om en minut = Ligg still och stör mig inte.
Lyssnar du ens på vad jag säger? = Håll tyst
Jag skriker inte! = Vill du ha sex?
Du ser spänd ut, vill du ha massage? = Jag vill ta i dig
Vad är det som är fel? = Jag antar att sex ikväll är uteslutet
Jag har tråkigt = Vill du ha sex?
Ja, jag gillar din nya frisyr = Sjuhundra spänn och ingen
förändring

Sysselsättning om du har tråkigt
(eller är för berusad för att vara social)

Hur tar man sig hem?
Fyllestyrning undanbedes vänligt men bestämt.
Skulle detta ändå krävas så sväng vänster direkt utanför stugan och håll sedan
vänstervarv runt vattentornet tills bensinen tar slut.
Det kommer faktiskt att befinna sig en nykter person i denna lokal.
Han eller hon kommer att stå till tjänst för att leverera folks rumpor till
Sandviken samt tillbaka till bilarna vid kyrkan.
För er som tycker att festen redan har dött så finns här lite alternativ.
Gävle Taxi 026-12 90 00
Taxi Stor & Liten i Gävle 026-10 70 00
Taxi Stor & Liten i Sandviken 026-27 40 00
Taxi Skåne 046-33 03 30 (OBS – beställ i god tid)

"Är sex snuskigt? Bara om det görs rätt." Woody Allen

Tack för allt!

-------------------Kim Hellström

----------------------Johanna Hellström

