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bryllup



Eikerapen Gjestegard ble grunnlagt med et 
brennende engasjement for at alle våre gjester 
skal føle seg som hjemme og bli en del av  
familien. Familien Eikerapen har i lang tid levd  
i harmoni med naturen – hvis du åpner ditt sinn
og lytter, vil magien komme til syne og du vil 
høre trærne hviske. ”Hold naturen nært ditt 
hjerte, glem den hektiske hverdagen, bestig en 
fjelltopp eller reis på en lengre fjelltur. Rens ditt 
sinn.” 
 
Eikerapen Gjestegard er sentralt plassert  
på Sørlandet og har korte avstander
til flere byer og naturperler. Gjester som  
besøker oss møter en plass med sjarm, stillhet 
og fred, omgitt av en fantastisk natur.  
Gjestegarden har utsikt over en krystallklar  
innsjø, omkranset av majestetiske fjell.  
Eikerapenfamilien og deres stab er opptatte 
av å gi sine bryllupsgjester en unik service og 
ønsker at oppholdet skal bli så komfortabelt og 
minnerikt som mulig.

Hotellets arkitektur er designet for å minne om 
en enklere tid, men inneholder alle de  
luksuriøse elementene som bidrar til et  
behagelig opphold i topp moderne fasiliteter. 
Dagen derpå kan du slappe av med en god 
kopp kaffe og nyte morgenens frembrudd i en 
atmosfære av stillhet og ro. I loungen kan vi 
friste med forfriskninger mens du hygger deg  
i godt selskap med familie og venner.  

Eikerapen Gjestegard er en plass for dere som 
ønsker å feire den store dagen omkranset av
vakker natur, fossefall og frisk fjelluft. 

Kom til vårt magiske paradis som vi kaller hjem.
– Og husk; «kom som gjest, dra som familie».

Daglig leder
Sandra Lindefjeld Hodne
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”Ønske om at varige verdier 
skulle stå igjen etter meg; 

har vært en viktig faktor 
og ta med seg når jeg 
startet byggingen av 
Gjestegarden. Nybygget 
er reist på familie- 

gården fra 1600 tallet. 

Her er det mye historie  
    i veggene, og for å kunne ta              
      med seg en del av historien  
videre har jeg valgt å beholde ”Bestestua” som vil 
fremstå som ett historisk minne fra en svunnen tid. 
Astrid som vises i vår logo, er min bestemor og ble  
giftet hit til gården i 1904. Astrid var en gjestfri og  
sosial dame, som har satt standarden for det  
Gjestegarden ønsker å stå for den dag i dag.

Eikerapen Gjestegard er blitt min livsdrøm, der tradi-
sjoner er og blir en viktig del av hotellets bærebjelke 
fremover.  

Som brudepar og gjest her på Gjestegarden, vil du bli 
tatt godt vare på fra første stund. Mitt håp er at dere 
skal få den samme opplevelsen av gjestfrihet som har 
preget stedet og familien i over 100 år. Jeg ønsker dere 
all hell og lykke for dagen og fremtiden!”

Eier
Elling Eikerapen

Varige verdier

Fotoet øverst viser et dobbeltbryllup på garden i 1904.
Elling Eikerapens far Torstein giftet seg med sin Thora fra  
Øyulvstad, og Torsteins søster Ester giftet seg med Teodor fra 
Kvinesdal. Også Ellings søstre Torhild, Gudrun og Bitta har giftet 
seg på garden.  
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Vi ble gitt to hender
for å holde, to føtter for å gå,  

to øyne for å se,  
men hvorfor bare ett hjerte?  

Fordi det andre ble gitt til noen andre.  
For oss til å finne.
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Eikerapen Gjestegard har 
29 dobbeltrom, der også 

noen av våre rom er  
tilpasset familier. Rommene 

ligger i 2. og 3. etasje. 
Vår resepsjon, ”Bestestua” 

og restaurant ligger  
i 1. etasje. Baren finner du 
i underetasjen. Her har vi i 

likhet med ”Bestestua” tatt 
vare på gamle bygge- 

tradisjoner og en kulturarv 
fra gamle dager. 

 
Videre har vi hytter for  

selvhushold som ligger like 
ved Eikerapen Gjestegard, 

der gjestene selvsagt er
velkommen til vår  

restaurant og bar, etter  
ønske og behov. Totalt  
har vi 14 hytter som er  

helårsåpne.

Velkommen  
til bryllupsfest  

på vakre  
Eikerapen
Gjestegard

På Eikerapen Gjestegard
tilbyr vi brudeparet 
følgende:

• Eksklusiv bryllupssuite
• Gjestfri bevertning
• Egen hovmester
• Restaurant med lokale 

mat tradisjoner og flott 
utsikt

• Bar med alle rettigheter
• Danselokale
• Gode parkeringsplasser



Tips til brudeparet
Det er mye å tenke på i planlegging av bryllup.  

Her følger noen tips til hjelp og inspirasjon.

BUDSJETT 
Et bryllup koster mye, og derfor er det viktig å starte 
med å lage et budsjett. Få oversikt over hvor mye  
penger dere kan bruke og legg lista deretter når dere 
skal planlegge drømmedagen deres. Med et godt  
planlagt bryllupsbudsjett kan man få et flott bryllup 
til halv pris. Mange ønsker et finest mulig bryllup, til 
lavest mulig pris.
 
ETTERNAVN
De siste 100 årene har navnetradisjonen i Norge vært 
at kvinnen tar mannens etternavn som sitt. Nå kan 
vi velge både for- og etternavn langt friere enn før. 
Ifølge navneloven kan de som gifter seg lage et helt 
nytt etternavn ved å kombinere begges etternavn med 
bindestrek. De siste årtiene har flere og flere, hoved-
sakelig kvinner, valgt å beholde sitt eget etternavn 
som mellomnavn og tatt mannens etternavn når de 
har giftet seg. 

RINGER 
Uansett om man velger å både 

kjøpe forlovelsesring og 
giftering, eller bare giftering, 
er det viktig å ta seg god tid. 
Tenk gjennom budsjettet, og 

prøv på flere typer ringer før 
dere bestemmer dere. Flere 

gullsmeder tilbyr nå et konsept 
hvor paret lager sine egne ringer på 

verksted under veiledning og hjelp fra gullsmeder. 
Om noen skulle være i tvil: I Norge bruker man høyre 
ringfinger, enten det er til forlovelse- eller giftering.

BORDPLASSERING 
Brudeparet sitter alltid sammen i hovedsetet. Foreldre 
sitter ved siden av brudeparet. Ifølge skikk og bruk 
skal brudens familie sitte nærmest brudeparet slik 
at bruden har sin far eller eldste mannlige familie-
medlem på sin høyre side, mens brudens mor sitter 
til venstre for brudgommen. Brudgommens foreldre 
sitter ved siden av hver av brudens foreldre. For- 
lovere skal sitte nært brudeparet og ha hverandre til 
bords om de er av ulikt kjønn. Bruk skjønn og forsøk å 
plassere mennesker dere tror vil passe sammen slik at 
samtalen rundt middagen går av seg selv. Toastmaster 
må sitte slik at han/hun lett kan kontaktes av kjøkken- 
personell/servitører. Toastmaster bør også være  
synlig for alle gjestene.

TALER 
Bryllupet er en dag hvor mangt skal sies av veldig 
mange, og det kan jo være greit å kunne rekkefølgen, 
slik at man vet når det er «sin» tur til å reise seg.  

Rekkefølgen er som følger:
1. Brudens far | 2. Brudgommen | 3. Bruden  
(om hun ønsker) | 4. Hennes forlover | 5. Hans forlover
6. Brudgommens far | 7. Brudens mor 
8. Brudgommens mor | 9. Besteforeldre/faddere
10. Søsken | 11. Venner

BARN 
Mange er i tvil om de skal be 

både voksne og barn til sitt 
bryllup. Har dere barn selv, 
så er det naturlig å ha dem 
med, men det er lov å sette 
grenser overfor de andre 

gjestene. Det kan være  
vanskelig for de minste barna  

å sitte stille under en lang bryllups- 
middag, og er det veldig mange barn, så skaff en  
barnevakt. Hvis det er plass i selskapslokalet, så kan 
det være lurt å la barna få sitte i et eget barnerom. 

BRUDEPIKE OG BRUDESVENN 
Det er veldig søtt med barn som er ringbærere, eller 
barn som går med et skilt eller blomsterkurv. Det er 
viktig at barnet er stort nok for oppgaven, og anbe-
fales ikke for barn under 3 år. Noen barn er skapt til 
rollen, mens andre misliker å være i fokus. Øv gjerne 
med barna først. Hvis dere ønsker at deres lille datter 
skal bære ringene, så kan det kanskje være en idè at 
en større kusine eller fetter leier henne inn. 

FORLOVERNE 
Man kan velge hvem man vil til 

å være forlover, men tradi-
sjonelt er det noen som står 
en nær. Hvis dere ønsker en 
forlover av motsatt kjønn, 
er det ikke noe i veien for 

det. Man kan også velge to 
forlovere, men det er kun en 

som formelt vil være forlover ”på 
papiret”. Brudens forlover hjelper til med å bestemme 
brudekjole, tilbehør, og forloverens/brudepikenes 
kjoler. Brudens forlover er også vanligvis med bruden 
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hele bryllupsdagen, på de fleste gjøremålene. Under 
vielsen, skal brudens forlover passe på at alt er i 
orden med brudebuketten og at bruden ser perfekt ut. 
Du får også ansvaret for brudebuketten under selve 
vielsen. Vanligvis skal brudens forlover sitte klar ved 
vigselsstedet, når bruden går opp midtgangen. Brud- 
gommens forlover er med brudgommen i butikken, 
hvis han trenger hjelp. Under vielsen, er det brudgom-
mens forlover som passer på ringene.

BRYLLUPSBIL 
Bilturen etter vielsen er for 

mange et stort høydepunkt, ja 
kanskje til og med det beste 
på hele dagen. Dere har nett-
opp blitt gift, humøret er på 
topp, og kjærligheten sprud-

ler. I bilen vil dere få mulighet 
til å være alene før dere igjen skal 

være omgitt av gjestene deres. Det 
er gjerne brudgommens forlover som hjelper med å 
finne en passende bil for brudeparet. 

ØNSKELISTEN 
Et bryllup markerer en ny start sammen. Men hva skal 
man ønske seg? En god liste gjør det enkelt for  
gjestene å gi brudeparet en gave de virkelig ønsker 
seg - noe de kan glede seg over og bruke til hverdags 
og fest i mange år fremover. En oversiktlig og godt 
organisert liste hindrer både feilkjøp og dobbeltkjøp.

FOTOGRAF 
Dere ønsker naturligvis fantastiske bilder fra en av 
de viktigste dagene i livet. Derfor er det viktig å gjøre 
godt forarbeid når dere velger bryllupsfotograf, slik  
at dere er sikre på at dere blir fornøyde med resul- 
tatet. Hver fotograf har sin egen stil – noe som er gode 
nyheter for dere som brudepar. Dere kan finne en 
fotograf som skaper akkurat den type bilder dere er 
ute etter, og som passer for dere.

BORDDEKKING OG STYLING 
Det aller viktigste i borddek-

king er den røde tråden, fra 
innbydelsen til borddek-
kingen og til takkekortene. 
Den røde tråden kan være 

fargene,  
dekoren eller et tema. Dekoren 

kan være et monogram som fin-
nes på innbydelsene, bordkort, kaken 

og takkekortene. Blomsterdekoren bør være helhetlig 
og stå i stil med brudebuketten både på middagsbord, 
kaffebord, gavebord, kakebord og evt. øvrig pynt i 
lokalet.

BRYLLUPSFORSIKRING 
Forberedelser og bryllupsfest koster i dag fra 100 000 
kroner. Nå kan du kjøpe forsikring som dekker  

utgiftene for ditt bryllup dersom noe skulle gå galt, 
f.eks. sykdom i nærmeste familie, ulykke, m.m.

EKTEPAKT 
Mange avtaler ektepakt og hva som skal være særeie. 
Det finnes ingen garantier for evig kjærlighet, men 
det finnes ektepakt, som gjør det hele enklere om det 
utenkelige skulle skje, og dere går hver deres vei. Bli 
evt. enige om hva som skal være felleseie og særeie, 
også om fremtidige anskaffelser og arv. Kontakt  
advokat dersom dere er usikre eller ikke enige.  
Avtalen skal underskrives av vitner og tinglyses før 
den er gyldig. 

TOASTMASTER 
Velg en dyktig toastmaster gjerne med erfaring fra 
bryllup og fest, en talefør person med sans for gode 
replikker og små historier som styrer bryllupsmiddagen, 
og holder orden på bryllupstaler og bryllupssanger.

BRYLLUPS-APP 
Appen appycouple er perfekt for deg som ønsker 
å lage en egen hjemmeside til deres bryllup. Appen 
hjelper deg også med å planlegge bryllupet. I invita-
sjonen kan dere legge ved innlogging til appen slik at 
gjestene kan lese utfyllende informasjon om bryllupet.

TRYKKSAKER 
Bryllupsinvitasjonen er ofte 

gjestenes første møte med 
bryllupet, og setter en 
ramme for bryllupet. Farge 
og tema for den store dagen 

kommer gjerne frem, samt all 
praktisk informasjon. Vielses-

program, sanghefte, menykort, 
bordkort, bordnummer, bordkart og 

takkekort er andre vanlige trykksaker til bryllupet. 
Det finnes flere nettbutikker som tilbyr ferdige design 
og maler for både invitasjoner og takkekort. Ønsker 
du å få noe unikt, er det lurt å kontakte et lokalt 
trykkeri eller reklamebyrå for å få hjelp til dette. 
Ønsker du å lage dette selv, finnes det mye inspirasjon 
på hobbybutikker og nettsider - her er det bare å la 
kreativiteten blomstre!

MORGENGAVEN 
Morgengaven er en roman-

tisk gest mellom brud og 
brudgom. Budsjettet spiller 
selvsagt inn, og det trenger 
ikke være dyrt, for det er 
sant som det sies: Det er  

tanken som teller, og det er 
kun fantasien som setter grenser. 

Det viktigste er at det kommer frem 
at både brudgom og brud har tenkt igjennom gave- 
valget og gjort det til noe nært og personlig.
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3 dager til ende
Hvorfor ikke samle storfamilen og venner til  

en langhelg i forbindelse med bryllupet?  
På Eikerapen Gjestegard kan brudefølget nyte  
den flotte naturen og more seg med en rekke  

aktiviteter i nærområdet. Vi er behjelpelig  
med å sy sammen en helt spesiell opplevelse  

som passer akkurat dere.
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Åseral og Eikerapen  
beskrives best som et  

fjellandskap med flotte 
badevann, turstier og gode 

fiskemuligheter. Videre  
finnes det flotte  

alpinbakker, der Eikerapen 
Alpinsenter er nærmeste 

nabo til Eikerapen  
Gjestegard. Vannkraft og 

utbygging av store  
damanlegg er også blitt en 
viktig arena i kommunen og 
anleggene er også verdt et 

besøk.

Feire den  
store dagen  

3 dager til ende  
i idylliske  
omgivelser

VINTERHALVÅRET
Eikerapen kan tilby et variert 

tilbud i langrennsløyper i 
tillegg til alpinbakke.

En klar vinterkveld er også 
flott til kanefart for gjestene.

SOMMERHALVÅRET
Åseral har et flott fjellandskap 
som innbyr til gåturer av ulik 

vanskelighetsgrad. Det er 
også muligheter for fiske,  

kanotur, klatring, rafting m.m.

Attraksjoner i nærområdet:
Adventure Norway 
Minne kultursenter 

Dammer Skjerkevatn
Lordehytta

Sosteli
Ljosland Fjellhage

Eikerapen Alpinsenter



Seremonien

LJOSLAND KAPELL
Ljosland kapell ble bygd i 1959 
og ligger høyt og fritt, med fin 

utsikt over Ljoslandvatnet. 
Kapellet har sitteplasser til  

90 personer.

ÅKNES KAPELL
Åknes kapell ble bygd i 1873 
og ligger fint til på en odde 

ved Lognevatnet.
Kapellet har sitteplasser til  

90 personer.

ÅSERAL KYRKJE
Ble bygd i 1822. Kirken ligger  

i Kyrkjebygda, sentrum i Åseral. 
Kirken har sitteplasser

til 275 personer.

Kontakt: Åseral kyrkjekontor  |  Gardsvegen 68, 4540 ÅSERAL
tlf: 38 28 58 68  |  e-post: post@kyrkjekontoret.no

Å gifte seg er en kjærlighetshandling mellom to mennesker.  
Det er viktig å gjøre det innenfor de rammene en føler seg vel i.

NÆRLIGGENDE KIRKER OG KAPELL

I Norge skjer halvparten av alle vielser i regi av  
Den norske kirke. Andre alternativer er borgerlig  
vielse, vielse i regi av Human-Etisk Forbund eller 

gjennom andre menigheter og trossamfunn.

KIRKELIG VIELSE
Kirkelig vielse er en kirkelig handling av gudstjeneste-
lig karakter.  Det er også en juridisk bindende hand-
ling. Dersom en av brudefolkene er medlem av Den 
norske kirke og bosatt i Mandal prosti, er vigsel gratis 
i Åseral. Dersom ingen av brudefolkene er medlem 
i kirken, eller ingen av dem bor i Mandal prosti, må 
man betale for lønn til kirkelig ansatte og leie av 
kirken. Husk å bestille vielse i god tid. Ved bestilling 
ringer dere det lokale kirkekontoret, slik at dere får 
orientert dere om hvilke regler som gjelder i den 
aktuelle menigheten. Presten vil samtale med dere  
i kirken om vigselen, og om kjærlighet og samliv. Det 
er ønskelig at organisten får informasjon om ønsket 
musikk og salmer i vigselen, særlig hvis dere ønsker 
musikk som blir lite brukt. 

KOMMUNAL VIELSE
Fra 1. januar 2018 har kommunene ansvar for bor-
gerlig vielse. Tilbudet er gratis for kommunens egne 
innbyggere. Det er tilstrekkelig at én av brudefolkene 
er bosatt i kommunen. Kommunen kan selv bestemme 
om de vil tilby vielse for innbyggere fra andre kom-
muner. Seremonien vi i utgangspunktet finne sted på 
rådhuset, i kommunestyresalen. Det er ordfører eller 
varaordfører som står for vielsen. Det skal være to 
vitner tilstede under vielsen. 
 
VIKTIGE SKJEMA
Både brud og brudgom skal fylle ut skjemaet  
«Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskaps- 
vilkårene». Ved navneendring skal det sendes  
«Meldingsskjema for navneendring» til deres lokale 
skattekontor. Forloverne fyller ut «Forlovererklæring». 
Nødvendige skjemaer kan du laste ned fra Skatte- 
etaten. Når skjemaene er sendt inn, vil Skatteetaten 
sende dere «Vigselsdokument». Dette dokumentet må  
vigsleren (prest/ordfører) motta i god tid før vigselen.
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18 MÅNEDER FØR
Bestem bryllupsform

Bestill seremoni
Bestill festlokale

Snakk om økonomi 

12 MÅNEDER FØR
Bestill musikk

Bestill fotograf
Velg toastmaster og forlovere

Planlegg bryllupsklær 

9 MÅNEDER FØR
Bestill transport for brudeparet

Bestill frisør
Planlegg overnatting for dere og gjestene

Planlegg bryllupsklær 

6 MÅNEDER FØR
Sett opp ønskeliste for bryllupsgaver

Sett opp gjesteliste
Planlegg bryllupsmeny

Bestill blomster
Utform innbydelse og bordkort 

Bestill bryllupsreise - sjekk at pass  
og reiseforsikring er gyldig

Bestill navneendringsskjema fra  
Folkeregisteret

Avtal hjelp til gavebord,  
programutdeling, pynting etc.

Avtal innslag i bryllup

4 MÅNEDER FØR
Bestill bryllupsmeny
Bestill bryllupskake

Fyll ut nødvendige skjema til Folkeregisteret
Spør venner/familie om å bidra med kaker 

3 MÅNEDER FØR
Send vigselsdokument til vigsleren 
Kjøp inn brudens tilbehør
Bestill ringer med inngravering
Kjøp morgengaver
Send invitasjoner
Øve på brudevalsen
Avtal sanger og brudemarsj med  
organist/musiker
Utform seremoniprogram 

2 MÅNEDER FØR
Sett opp bordplassering
Avtal prøvetime hos frisøren
Skriv tale/sang 

1 MÅNED FØR
Send inn annonse til avisen om bryllupet
Opptrykk av sanger/annet
Sett opp taleliste og kjøreplan for dagen
Bestill hud- og velværebehandling 

2 UKER FØR
Avtal detaljer med fotografen
Besøk festlokalet
Avtal detaljer ang. meny/mat 

1 UKE FØR
Levér bryllupsklærne hos frisøren 

DAGEN FØR
Øv på talen
Pynt vigselslokale/kirke og festlokale 

ETTER BRYLLUPET
Send ut takkekort til gjestene
Send gjerne blomster/gave til de som har hjulpet

Huskeliste
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Kjøreplan
For at bryllupet skal bli en suksess er det lurt å følge en  

kjøreplan nøye. Slik sikres kvalitet på servering og gjennomføring.

En kjøreplan for bryllupet hjelper brudeparet å slappe 
mer av. Da får alle med ansvarsområder oversikt over 
hva de skal gjøre og når. Merk gjerne med navn, og 
hvem som har ansvar for hva. Husk likevel at kjøre- 

planen ikke skal styre alt som skjer. Ikke skriv  
nøyaktige tidspunkter, men ca. tider. Toastmaster må  
i tillegg skrive kjøreplan for middag med alle taler.  

Aperitiff

Toastmaster kaller til bords

Brudeparet ankommer

Til bords

Skjenking

Velkomsttale brudepar/foreldre ca 15 min

Toastmaster informerer

Servering av forrett

Forrett ryddes

Skjenking

17.00

17.50

17.58

18.00

18.05

18.15

18.30

18.35

18:50

19.00

19.10

19.40

20.10

20.20

20.30

21.00

21.30

21.35

21.45

Tale/sang brudepar/foreldre ca 30 min

Hovedrett

Hovedrett ryddes

Skjenking

Taler/sang forlovere ca 30 min

Dessert og skjenking

Dessert ryddes

Takk for maten tale

Bordsete slutt 

Pause-

Eksempel på kjøreplan for bryllupsmiddag
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Praktiske opplysninger
BRYLLUPSPAKKEN 
I ”Bryllupspakken” vår finner dere mer informasjon 
om priser, selskapsmeny, drikkekart og overnattings-
muligheter. Minstebestilling for bryllup på Eikerapen 
Gjestegard er 25 personer.

BORDPYNT OG BLOMSTER 
Vi gjør klare bordene med hvite duker, servietter 
og hvite lys/telys. Ønsker dere hjelp til bordpynt og 
blomster kan dere snakke med oss, eller kontakte en 
bryllups stylist. 

DRIKKE 
Vi gir dere råd om drikke til maten. Drikke faktureres  
i henhold til forbruk.

DEPOSITUM 
Ved bestilling av bryllup på Gjestegarden vil vi be  
om et depositum på 15% av den totale summen.

BAR- OG SKJENKETID 
Ønsker dere å booke vår bar til bryllupet, holder  
denne åpent til klokken 01.00.

TEKNISK UTSTYR 
Vi har standard teknisk utstyr som høytaler  
og mikrofon. I spisesalen finnes det piano. 
Musikkinstrument utover dette, samt PA anlegg  
må medbringes.

KAFFE OG KAKER 
Gjestegarden serverer kaffe til medbragte kaker.

DANS 
Ønsker dere å booke vårt danselokale til bryllupet, 
holder dette åpent til klokken 01.00.

NATTMAT 
Ønsker dere nattmat, er vi behjelpelig med dette.

FROKOST 
Brudepar og gjester får servert frokost før avreise.
Denne serveres mellom klokken 08.00–10.00

UTSJEKK 
Brudefølget må sjekke ut fra Gjestegarden innen  
klokken 11.00 neste dag. Pynt og blomster dere  
ønsker å spare på, må da tas med.

I VÅRT NÆROMRÅDE
KAN VI ANBEFALE

MUSIKK 

Akustisk duo:  
Siren & Svein akustisk duo | sirenogsvein.no

Pianist:
Liv Toril Hartvigsen | 977 86 684

BRYLLUPSFOTOGRAF
Lisbeth Finsådal | lisbethfinsaadal.com

Mirakelfoto | mirakelfoto.no | 480 77 653
Linn Anita Fåland | 950 42 133
Lene N. Urevatn | 906 54 996 

BRYLLUPSVIDEO
Ougland Media | andreas@ougland.no

BLOMSTER
Oasen Blomster, Evje | 37 93 11 66

BRYLLUPSKAKE
Spisekroken, Evje | spisekrokenevje.no

FRISØR
Hos Frisøren, Evje | 977 53 232

BORDDEKKING & STYLING
Kamelonstylistene | kamelonstylistene.no

CHRISTIANSSAND  
ARTILLERIE COMPAGNIE

www.cac-krs.no
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Klirr i glassene
Er du forvirret over hva som er  
forventet når gjestene klirrer  
i glassene?  
Her er forklaringen! 

Klirring på glassene med 
bestikk:  
Brudeparet skal opp å stå 
på stolene å kysse.

Tramping i gulvet:
Brudeparet skal under bordet  
å kysse.

Hamring med flate hender på  
bordet:
Brudeparets foreldre skal opp på stolene 
å kysse (Bortsett fra enslige eller skilte)

Når brud eller brudgom 
forlater bordet:  
Single menn kan kysse bruden på kinnet, 
og single damer kan kysse brudgommen 
på kinnet når bruden er ute av lokalet.

Bryllupsdager
Gjør bryllupsmarkeringen til en tradisjon 
og gi hverandre en liten gave til minne 
om dagen.

1 år  Papirbryllup
2 år Bomullsbryllup
3 år Lærbryllup
4 år Blomsterbryllup
5 år Trebryllup
6 år Sukkerbryllup
7 år Ullbryllup
8 år Bronsebryllup
9 år Keramikkbryllup
10 år Tinnbryllup
11 år Stålbryllup
12 år Silkebryllup
13 år Kniplingsbryllup
14 år Elfenbensbryllup
15 år Krystallbryllup
20 år Porselensbryllup
25 år Sølvbryllup
30 år Perlebryllup
35 år Korallbryllup
40 år Rubinbryllup
45 år Safirbryllup
50 år Gullbryllup
55 år Smaragdbryllup
60 år Diamantbryllup
65 år Kronjuvelbryllup
70 år Jernbryllup
75 år Atombryllup
80 år Platinabryllup
90 år Granittbryllup 

NOE BLÅTT...
I følge engelsk tradisjon er det fire  

ting som skal sikre bruden en lykkelig  
bryllupsdag: Noe NYTT, noe  

GAMMELT, noe LÅNT og noe 
BLÅTT.   

Noe nytt står for lykke i det nye 
livet med ektemannen. Noe 
gammelt symboliserer familie-
bånd og fortid. Noe lånt fra en 
lykkelig gift kvinne, vil føre lykke 

med seg inn i ekteskapet. Og 
noe blått symboliserer kjærlighet, 

anstendighet, ærlighet og renhet.

BRYLLUPSGAVEN
Alle som har vært i bryllup, har nok kjent 
på følelsen av å ikke vite hvor mye de 
skal gi i bryllupsgave. Hvor mye bør man 
gi for uten å virke gjerrig? Hvis man ikke 
har så mye penger selv, må man gi for 
det alle andre gir for? Her er en oversikt 
hentet fra Nordea, som viser gjennom-
snittet:

• Foreldrepar (til eget barn):  
cirka 11.300 kroner 

• Én forelder (til eget barn):  
cirka 8950 kroner 

• Besteforeldre: cirka 4800 kroner 
• Familiemedlemmer: cirka 1080 kroner 
• Nære venner (som par):  

cirka 875 kroner 
• Nære venner (som singel):  

cirka 850 kroner
• Andre venner: cirka 480 kroner
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Kaste buketten
I Norge er ikke dette en utbredt  

tradisjon, men mange har etterhvert 
adoptert samme skikk også her i landet. 

Den moderne varianten er at bruden 
kaster buketten mot de ugifte kvinnene 
i bryllupet, og den som fanger buketten 

skal da være den neste til å bli gift.

17



Å ta vare  på hverandre

N år festen er over, kommer hverdagen og  
den viktigste tiden. Hvordan opprettholde 
den lykkelig følelsen etter endt bryllupsdag?  

Det finnes utallige formler på hvordan ta vare  
på hverandre i hverdagen. Menn er som kjent fra 
Mars og kvinner er fra Venus. Vi snakker   
forskjellige språk og det tar tid å lære hverandre 
og kjenne. 

Vi tenker ofte at det er store ting som skal til for å 
vise hverandre kjærlighet, som en reise til Roma 
eller en diamantring. Slike ting er vel og bra, men 
uten små kjærlighetserklæringer i hverdagen, 
betyr det lite.

Å se den andres bidrag og si takk – det gjør godt. 
Et stryk på kinnet – det varmer. Å gå ut i gangen 
og ønske velkommen med et kyss – det koster så 
lite, men betyr mye. Å fortelle hvor du skal og når 
du kommer tilbake – viser respekt for den andre. 
Med slike enkle ting kan vi styrke parforholdet. 

Vi viser i praksis at vi elsker hverandre, og at vi er 
der for hverandre.

Gi hverandre komplimenter. Fremhev det som er 
positivt ved den andre. Den som får komplimen-
ter, kjenner seg ofte mer attraktiv.  Å gi hverandre 
gode ord er en av livets lureste investeringer.

Enkle tips til hverdagen:

•  Gjør noen hverdagslige ting sammen
•  Vis frem ektefellen: Lei hverandre på gata!
•  Kyss hverandre, minst seks sekunder hver dag!
•  Massér hverandre
•  Legg dere inntil hverandre og se en god film
•  Sjarmer hverandre. Flørt ofte.
•  Ha én TV-fri kveld i uka
•  Kast ut godstolene og kjøp en bred sofa der 
 dere kan ligge inntil hverandre
•  Finn på noe morsomt og impulsivt som ikke  
 tar mer enn en halv time
•  Skriv romantiske beskjeder til hverandre

Hvordan opprettholde den lykkelige  
følelsen etter endt bryllupsdag?
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Du finner oss kun  
en kort kjøretur fra:

Kristiansand, Søgne, Mandal: 1t 15 min
Stavanger: 1t 50 min  |  Evje: 40 min
Vennesla: 1t 5 min  |  Farsund: 1t 20 min
Flekkefjord: 1t 17 min

Eikerapen Gjestegard  |  Gamle Gardsvegen 30, 4544 FOSSDAL
tlf: +47 38 28 38 50 |  e-post: post@eikerapen-gjestegaard.no 

www.eikerapen-gjestegaard.no m
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”KOM SOM GJEST 
DRA SOM FAMILIE”


