
Sonja og Arnes sølvbryllupsfest 
lørdag den 31. august 2013





Festens vært 
- en glad 
og spændt 

sølvbrudgom 
byder 

velkommen,
mens hans 

dejlige
sølvbrud 

smilende og glad
lytter med





Min dejlige, blide, varme, empatiske, forstående, 
hjælpsomme og smukke søster holder en aldeles varm, 

naturlig og kærlig tale for sin elskede mand



... og får et velfortjent kys af sin “sølver”mand



Sønnike holder en kort; men 
varm tale, som siger alt!

Et smukt og glad ungt par!



Et glimt fra de unges bord



Heidi uddeler
niecers og 

nevøers sang

Sølvparret 
ved hovedretten



Grundahl’er er ved at 
gøre klar til indslaget



Så går det løs med “Vi er mange i samme båd...”





Gæster, kolleger, familie og venner
sølvbrudeparret lykønskning, vi sender.

Gift mange år, men gør det noget,
nu er vi mange i samme båd!







Kære sølvbrudepar, kære gæster!
Uanset om vi vil være ved det eller 
ej, er der noget, som berører os alle 
en del - hvornår er man lykkelig og 
hvad er lykke?
Lykken er måske en løs, letsindig 
frøken, der altid er på farten og 
aldrig bunden.
Måske stryger hun let dit hår væk fra 
panden - måske gi’r hun dig et kys - 
og er så forsvunden!
og ja, man mærker og føler det 
knapt, så hold fast i de få og korte 
øjeblikke!
Tit tror vi måske, at lykken afhænger 
af det, vi ikke har?!
Vi tror måske, at lykken venter lige 
om hjørnet, så vi når det nok, men 
tit er den bare gået, når vi kommer 
derhen - den der lykke, som kan 
være svær at fange.
Men det er sådan, at lykken ER bare 
lykken - og vi bestemmer selv, om vi 
vil være det eller ej.
Hvis der er noget, vi er kede af, træt 
af, savner, så må vi spørge os selv, 
hvad der skal til for, at tingene føles 
bedre - og så gøre, hvad vi kan for 
at ændre de ting.

Når jeg tænker tilbage på, den 
dag min søster og svoger mødte 
hinanden, så er der sket en enorm 
udvikling i deres kærlighedsliv - 
heldigvis - og helt naturligt - deres 
kærlighed har vokset sig fra skrø-
belige og usikre følelser til noget 
bastant - noget varigt - noget evigt 
- for jeg er ikke i tvivl om, at Sonja 
og Arne vil følges ad til døden, dem 
skiller. 
Vil lige meddele, at jeg er mod-
stander af kirkens ord: 
Til døden jer skiller - mener helt 
klart, at budskabet skal være: 
Til kærligheden jer skiller. Men altså 
- netop i deres tilfælde, er jeg sikker 
på, det bliver til døden, dem skiller.
Måske har det ikke altid været 
sådan, for som i alle andre ægte-
skaber, har de også ind i mellem 
haft deres kontroverser - men dels 
har modenheden og årene bragt 
dem mere sammen, dels er der noget 
tragisk, der har gjort netop deres 
ægteskab ekstra stærk, for de har 
sammen delt den største sorg, der 
kan overgå nogen - en sorg, de 
fl este ikke kender til - de har mistet 

et barn - og selvom de glædes i 
dag på deres sølvbryllupsdag, så 
ved jeg, at de også længes og ville 
ønske, at Steffen havde Patrick ved 
sin side. 
Sådan skulle det desværre ikke 
være. 
På denne festdag må vi nøjes med 
at sende Patrick en kærlig tanke.

Et ordsprog lyder: 
Når dagens gry kan glæde dit hjerte,
da har du den styrke, der kan bære 
din smerte!

Og der tror jeg, I, kære Sonja og 
Arne, trods mange smerter, er nået 
til.

Så lad os glædes over i dag, hvor 
et hjælpsomt, gæstfrit, fantastisk, 
kærligt og skønt par kan fejre deres 
25 års bryllupsdag. 
Sonja og Arne, jeg elsker jer, sgu’! 

SKÅL Sonja og Arne og held og 
lykke de næste 25 år!

Knus Sonjas søster Dorit

Sølvbrudens storebror 
Finn holdt en tale

og herunder 
storesøster Dorits ord:



Kyssetur til sølvbruden 
- men hov, hvorfor har 
Dorit “kun” tre fotos

“i kassen”?
Måske de mandlige 

gæster er lidt sløve?!
Så se lige Arne’s tur!







... nå, det skyldtes måske, at en “farisær” mængede 
sig ind, at kvinderne blev flere ....!!??





En festlig 
nabosang

(desværre blev 
glimtene lidt 

slørede!)



Klapsalver af en 
glad mor Karen 

og endnu 
et bordglimt



En falsk, men ikke desto 
mindre meget dreven 
tidligere brandchef og 

civilforsvarsleder
- og herunder en 

“brandtale” af en ægte 
brandmand



Phil Collins sang til to Phil Collins fans!



Patrick’s sjæleven Jannik 
gav en flot, stille sang, der gik 

lige ind under huden

Måske den ældste kusine giver den yngste fætter 
nogle bevingede ord med på vejen - eller !!??





Et smukt par og 
en genert fødselar



Mor Karen 
og sølver-
bruden 
Sonja - her 
i snak med 
Daniel - er 
begge i hopla 
- så festen 
er langt fra 
slut endnu!




