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Välkomna!

Grevinna & Greve af Stadshuset

Vi hälsar alla gäster och tillika vänner hjärtligt
välkomna till vårt bröllop och tillhörande fest.
Detta dygn kommer att bli vårt bästa och med din
hjälp är vi övertygade att det kommer att infrias.
Du får när som helst överraska oss med något
skoj eller ploj då vi älskar sådant.
Ikväll är det glada rop och sånger som ska gälla,
så vi säger bara en sak.
Skål
Camilla och Tommy
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Meny
Förrätt
Spansk bondgazpacho med mozzarellaspett
Varmrätt
Marinerade lammstekar
Marinerade kotlettrader
Lammkorvar och chorizo
Örtmarinerad färskpotatis
Marinerad tomat och basilika sallad
Sommarsallad med sockerärtor och rädisor
Strimlad romansallad med brödkrutonger

Komihågaattanvändakameranpåbordet
Ätmycket
Skrivgärnanågottillossvidvasen

Citronmajskolvar
Apelsin och kummin coleslaw
Ceasar dressing
Bearnaisesås

Bjuduppdesominteserutattviljadansa
Skräpetgörsigbästisoptunnorna
Rökninginhomhusärmycketförbjudet

Chipotle chili bbq sås
Texas red hot bbq sås

Vattenfinnsikranenomdublirtörstig

Ostbröd med smör

Sistabussengårhärifrånklhalvtvå

Bröllopstårta med kaffe och avec

Missardufärjangårenklsex

Vickning
Makkaraa leivän

Godnattochtackförenjättekulfest

Baren öppnar efter kaffet och bjuder på
det mesta i dryckesväg.

Camilla&Tommy

Välkomna!
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107. Kan komma någon kanske?
108. Linus: Brudens brorson. Hoppar högt flera gånger per dag.
Kan det retas, så ska det retas är hans motto.
109. Sam: Brudparets väns barn. Svensk juniormästare med
ambitioner högre än sin storebror. Hoppar med glädje över
alla hinder.
110. Susanne L: Brudparets vän. Stenograferande
luciakandidat som älskar champagne och långklänningar.
Var i sin ungdom vigare än ett kassaskåp.
111. Tomas: Brudens väns pojkvän. Vaktar sin personal och
utbildar dig i utnyttjande av kropp och själ. Diggar
västkustrock. Tillsammans med Åsa H.
112. Sofia: Brudens vän. Fd. fotomodell som räknar stålar. Är
också ruffhäxa med småbarn på deltid. Gift med Henrik.
113. Crille: Brudens kollegas man. Kan kanske berätta vad som
är 1435 mm brett. Behöver alltid en bollkalle i skogen. Gift
med Katarina.
114. Pia: Brudparets vän. Går under motto ”storleken har ingen
betydelse”. Bondmora från Östergötland med vind i seglet
inom kort. Tillsammans med Peder.
115. Erik: Brudens kusin. Gav ”hammond” ett ansikte, försöker
lära Wikström synkoper, men det går lika som att lära
Roland Cedermark spela i takt. Känner inget ånger när han
njuter. Renskalla records Max Martin. Gift med Helena M.

Saker som är svåra att säga när du
druckit för mycket vin:
* Oöverträffat
* Innovativt
* Preliminärt
* Kvastskaft

Barns tankar……….
När är det okej att kyssa någon?
När de är rika.
Petra, 7 år
Lagen säger när du är femton, så jag skulle inte försöka
tidigare, för säkerhets skull.
Max, 7 år
Du bör inte kyssa en flicka om du inte har nog med pengar
för att köpa henne en ring, och en videoapparat, för hon vill
ha videofilmer från bröllopet.
Oskar, 10 år
Om du kysser någon, skall du gifta dig och få barn med den
personen. Det är det enda rätta att göra.
Hans, 8 år
Kyss aldrig någon i närheten av andra. Det är väldigt
pinsamt om någon skulle se dig... Om ingen tittar skulle jag
nog kunna pröva på det med en snygg kille, men bara i
några timmar.
Olivia, 9 år
Det är aldrig okej att kyssa en pojke, de bara dreglar över en.
Det är därför jag slutade.
Jeanette, 10
Hur skulle du fått ditt äktenskap att fungera?

Saker som är väldigt svåra att säga
när du druckit för mycket vin:
* Västkustskt
* Konstitutionerad
* Substantivera
* Tillvägagångssätt
Saker som är i stort sätt omöjliga att
säga när du druckit för mycket vin:
* Tack, men jag vill inte ha sex.
* Nej, ingen mer sprit för mig.
* Ledsen, du är inte riktigt min typ.

Säga att hon var vacker, även om hon såg ut som en lastbil.
Rick, 10 år
Vad har din mamma och pappa gemensamt?
Ingen av dem vill ha fler barn.
Kicki, 8 år
Hur kan en främling se om två personer är gifta?
Gifta ser ofta lyckliga ut när de pratar med andra människor.
Elin, 8 år
Du måste kanske gissa, men en bra ledtråd är om de skriker
åt samma barn.
Sebastian, 8 år
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Vem kan ragla
Melodi vem kan segla förutan vind.
Vem kan ragla förutan vin?
Vem är nykter om våren?
Vem kan skilja på vodka och gin
Utan att skilja på´ren?
Jag kan ragla förutan vin,
Och visst är jag nykter om våren.
Men ej skilja på vodka och gin,
Efter elfte tåren.
Sången till kvinnan
Melodi: Mors lilla Olle
Alla män sjunger stående!
Hej du min pangbrud, jag sjunger för dig, sången till kvinnan, kom
lyssna till mig. Sällan jag sett dig så fager och skär, vad jag vill
säga det är ungefär: Vad vore livet om kvinnan ej fanns? Just som
en jul utan julljusens glans, just som en natt utan stjärnorna små,
just som en korv utan ketchup uppå. Åh, ljuva schlager, mitt livs
melodi, vad är en man om hans tant ej står bi? Torr som en öken
förutan oas, trist som ett bröllop förutan kalas. Du är min lycka,
min krycka, mitt stöd, russin och saffran i vardagens bröd. Vad jag
har roligt - åh, lyckliga ja’! Nu ska vi hurra för kvinnan HURRA!!
Sjung om de nygiftas lyckliga dag
Mel. Sjung om studentens lyckliga dag
Sjung om de nygiftas lyckliga dag.
Låtom oss glädjas i brudparets sällskap.
Nu klappar hjärtat med dubbla slag
och den ljusnande framtid är er.
Alla glädjas vi i våra sinnen nu.
Lyckan står er bi
Och vi dess löfte tro
både jag också du, särskilt nu.
När de nygifta kysser varann.
När de nygifta kysser varann.
Hurra!

90. Elisabeth: Brudens vän. Guru på kommunikation inom
bankväsendet. Mamma som dansar och skrattar i massor.
91. Arne C: Brudparets vän. Världsmästare på klistermärken,
har haft många fiskar på kroken. Väsbys Foppa som
berättar historier som kan få dina öron att trilla av. Gift
med Mia.
92. Lisa B: Brudens kusins flickvän. Arbetsterapeut.
Musikalisk vikarie i Glada Hudik. Tillsammans med Pär M.
93. Henrik F: Brudens väns man. När han inte räknar pengar,
så kryssar han fram på både blött och fruset vatten. Springer
gärna i skogen efter kulinariska basvaror. Gift med Sofia.
94. Jennifer: Brudgummens vän. Kan det här med bröllop… Är
även duktig på pengar, pensioner och fonder.
Halvspanjorska med allt vad det nu innebär. Ostronälskare
med båda fötterna på jorden (rena). Gift med Janne.
95. David B: Brudparets vän. Laugh! Knows everything about
litigation. Loves to perform the David dance while he is
singing “half way around the world”. Understand Swedish
better than he can spell in English.
96. Hanna: Brudens kusin. MVG i sång, Körslagets nästa
ledare? Lärare klass 1-7 Musik och mattematik kan hon
tävla i. Gift med Andreas.
97. Åke N: Brudens fasters man. Anitras bästa inköpare som
alltid är mutbar om du köper en ny borrmaskin till honom.
Gift med Margareta.
98. Åsa H: Brudens vän. Växer innefrån och ut. Sitter på en hel
del stålar som du kan ansöka om när det kniper.
Tillsammans med Tomas.
99. Håkan O: Brudens kollega. The King! Musälskare i dubbel
bemärkelse, men han blir mest nöjd på Råsunda. Forskar i
ödlor på Sundbybergs nationalmuseum Grand Garbo!
100. Paméla: Brudparets vän. Har varit Sveriges snabbaste
brud. Är en sydländsk hacker med skit under naglarna.
Hennes kropp består av 90 % ´s hjärta och 10 % D-kupa!
101. Pär M: Brudens kusin. Har en lång slang som han håller i.
Har missbrukat Kumbaya via mms en midsommar. Söker
sig norrut från storstaden. Tillsammans med Lisa B.
102. Helena L: Brudens vän. Syster i dubbel bemärkelse som
akut köpt häst. Har kvarterets största TV som du kan
tjuvkika på. Tillsammans med Jonas.

Avskedet
Melodi: I sommarens soliga dagar

103. Roger B: Brudgummens kollega. Från bank till Insjön har
gjort honom till den kloka man han är. Täbys Gösta
Fåglum. Tillsammans med Pia T.

I kväll tar vi farväl av fröken.
Av ungkarl´n vi säger adjöken.
Av dem får vi aldrig se röken,
de blivit Herr och Fru, ja kära du.
Så lycka till vi säga vill
med denna glada sommardrill.
Och sen har vi en önskan kvar
om långa ljusa framtidsdar.
För dagens brudpar vi höja
ett sjungande
HURRA! HURRA! HURRA!
jämt lika klar som den gör idag
båd`uti vardagens gråa timma
såväl som jämt uti helgdagslag.
Och nu vi alla klämmer i här på en känd melodi:
VI HAR DEN ÄRAN, VI HAR DEN ÄRAN
ATT GRATULERA!!!!!

104. Micaela: Brudgummens väns barn. Hästtokig tågåkande
chokladälskare. En ung dam med bestämda åsikter - lik sin
mor?
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105. Ludvig: Brudens brorson. Grand Slam i sikte och fiskare
med insekter som bete. Kör 4 hjul helst på 2.
106. Rebecca: Brudgummens väns barn. Den senaste Rebelen, är
hon den sista i klanen?
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71. Lars M: Brudens kusin. Fjällens Julio Iglesias. Vill också
hålla en stor slang i handen. Kan ställa ut sig. Behöver nog
förklara sitt mellannamn: ”Apan” i Sveriges bästa
coverband. Tillsammans med Kristine.
72. Anna J: Brudens kollega. Provar gärna allt som är lagligt.
Får får får? Maltdrickande Martin Timell med smittande
skratt.
73. David R: Brudgummens son. Tävlingsinriktad kabeldragare
med stora visioner. Servar din drink ikväll och berättar om
sin ”Le Böw” . Tillsammans med Malin.
74. Eva B: Brudparets vän. Har överlevt flygkrasch och räkbåt.
Har sin mun sponsrad av Duracell. Är anledningen till att
denna fantastiska kväll fungerar. Gift med Michael B.
75. John L: Brudens kusin. Sitter ner bekvämt i trädgården.
Problemlösare som även kan tråckla. Gift med Sanna.
76. Soon: Brudparets vän. Tot.försv.for.inst.intr.nät.ansv. eller
kanske den andra förkortningen är bättre? Korrekturläser
gärna Linguaphone? Gift med Henrik C.
77. Åke R: Brudparets vän. Egenföretagare som det slår gnistor
om. Öbo med lugn sving och ny jolle. Gift med Eva R.
78. Anna B: Brudgummens kollega. Järnhandlare, kock och
rakare än en fura. Kan lyssna på dig när hon tar ett
andetag. Tillsammans med Tommy.
79. Jonas: Brudens väns pojkvän. Överkucku som du kan bära
hem i hans egna produkt. Hcp 36+ som gärna tar sig ett glas
rött, vitt, rosé, gult eller vad som helst, bara det är blött.
Tillsammans med Helena L.
80. Monika: Brudparets vän. Ungerska med blånyans. Kan
hacka sig in i en dammsugare. Vilar ut med yoga och
kulturombyte. Tillsammans med Gary.
81. Henrik C: Brudparets vän.
Gift med Soon.
82. Laila: Brudgummens kollega. Definition perfekt är sprunget
ur hennes gener. Enköpings bästa kommunikatör med en
intressant sving. Tillsammans med Johannes.
83. Peter (P3): Brudgummens vän. Förmodligen den ende som
kan byta vevaxel genom avgasröret på en Corvette.
Fulbonde söder Örebro. Gift med Linda T L.
84. Åsa B: Brudgummens kollegas flickvän. Kan få din
skatteåterbäring att överträffa Mexikos BNP. Tillsammans
med Christer.
85. Provsitt gärna.
86. Andréa: Brudparets vänners barn. Hårfärg osäker,
maxlängden är nådd, men den är faktiskt 2 cm ”högre” än
fars sin.
87. Alexander: Brudparets vänners barn. Bollen är rund,
temperamentet är långt ifrån lugnt. Zlatan får se upp, för
här kommer en Blomquist.
88. Camilla N: Brudens kusins fru. Norrlandstös som bemannar
en tom stol. Aspirerar på VD-posten. Gift med John N.
89. Gary: Brudparets vän pojkvän. Lever helst på 20 meters
djup och försöker lära sig betydelsen av Szeretlek och
Szerelem . (Gary: boyfriend to a friend of the bridal couple.
Likes to spend time on 60 feet below and trying to
understand the meaning of Szeretlek and Szerelem).
Tillsammans med Monika.
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Var nöjd med vad du fått
Mel: var nöjd med allt som livet ger
Till gästerna:
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
Till bruden:
Var nöjd med allt som giftet ger
och (brudgummens namn) som du kring dig ser
Glöm gamla killar som du hade kär
Var glad och nöjd för vet du vad
din brudgum gör nog svärmor glad
var nöjd med (namn) och hans små besvär
Till brudgummen:
Var nöjd med frugan som du fått
hon vill dig säkert bara gott
Glöm Porschen och de flickor du haft kär
Var glad och nöjd för vet du vad
här nödrimmar vi nu en rad
Var nöjd med (bruden) och håll henne kär
Go festen in
Melodi: Oh when the saints
Go festen in, go festen in
Go festen in och trivs med oss
And very welcome everyhopa
So we can sing go festen in
Go festen in, go festen in
Go festen in all släkt and friends
We are so glad att we can see you
Att we can sing go festen in
To tjejs and boys, it’s very skojs
We like to see so many strongs
We klänning oss so very happy
We singing welcome in our songs
To ever you, not gifta too
Välkomna hit med all your voice
And sing för vårat deera brudpar
När de tonighting go to kojs
Go festen in, go festen in
We singing all go festen in
We klappa takt med våra handsings
När vi nu sings go festen in!
Kärleksvisa
Mel. Jag tror på sommaren
Vi tror, vi tror, på kärleken
Vi tror, vi tror, på sol igen
Vi gläds med brudgum och med brud
Som pyntat sig i bröllopsskrud.
Vi tror på dröm och lyckorus
Och blomsteräng och eget hus.
Ni vandra ut på livets stråt
Och alltid skall ni följas åt
6

En man gick till sjukhuset och bad om att få bli kastrerad.
- Är ni verkligen säker? sa doktorn
- Ja, sa mannen.
- Har du pratat med din familj, fortsatte doktorn.
- Nej, det har jag inte.
- Då tycker jag att ni ska göra det först.
Mannen gick hem och kom tillbaka nästa dag.
- Nå? Vad sa familjen, undrade doktorn.
- Jo det gick bra, frugan ville det, och av barnen var 49 för och 9 emot.

52. Helena M: Brudens kusins fru. Arbetar med en helt sjuk
gymnastik,. Renskallas snyggaste trädgård. Större badrum
än kök. Fusksångare. Gift med Erik.

En kvinna kommer in i klubbhuset efter en genomförd golfrunda
och verkar vara helt ur humör. En gentleman i klubbhuset vill vara
artig och frågar hur det har gått.
- Uruselt, svarade kvinnan. Men det beror nog på att jag blev
getingstucken mellan första och andra hålet.
- Aj fan, svarade mannen, där som är så jävla svårt att få plåstret
att fästa också...

55. Christer: Brudgummens kollega. Fotbollsälskande,
arbetslojal södertörnsbo med felstavat efternamn. Kommer
garanterat att tappa bort något i kväll. Tillsammans med
Åsa B.

John woke up after the annual office new year party with a
pounding headache, cotton-mouthed and utterly unable to recall the
events of the preceding evening. After a trip to the bathroom, he made
his way downstairs, where his wife put some coffee in front of him.
- Louise, he moaned, tell me what happened last night. Was it as
bad as I think?’
- Even worse, she said, her voice oozing scorn. You made a complete
ass of yourself. You succeeded in antagonizing the entire board of
directors, and you insulted the president of the company, right to
his face.
- He’s an idiot, John said. Piss on him.
- You did, came the reply. And he fired you.
- Well, screw him! said John.
- I did. You’re back to work on Monday!
Ett äldre par gör sig klara för ett skjut. Frun smörjer in sig med
glidmedel "där nere" flera gånger. Mannen ser förvånat på. Så tar
han kedjan från sin fickur och snurrar den runt sin mandom
- Varför gör du så, frågar frun.
- Jag sätter på snökedjorna. Det ser ut att bli halt ikväll.
Eva ville få större bröst, men hon vågade inte göra något kirurgiskt
ingrepp. Hon hade blivit tipsad om en läkare inom naturläkemedel
och hälsokost som hon besökte.
- Jag har en lite udda metod, sa läkaren, men den kommer hjälpa
dig! Varje dag, PRICK kl 16.00 så ska du i 5 minuter massera dina
bröst och sjunga "gulligullan koko som en gök KOKO". Då ska du
redan inom en vecka ha fått större bröst.
- Du skämtar?! utropade Eva.
- Nej då inte alls, det funkar för alla mina patienter. Fast männen
har ju en annan sång om de vill förstora... ja du vet vad. Med det
har hjälpt de alla.
- Okej! Det skadar inte att prova.
Efter en vecka av masserande och gulligullan så hade det faktiskt
givit resultat. Fast Eva ville ha lite större så hon fortsatte en vecka
till. Men så en dag så gick hon och handlade mat och hade helt
glömt bort att klockan hade hunnit bli 16.00.
- Shit vad gör jag nu?? Ja ja, jag får gå in mellan några hyllor och
göra det lite diskret.
Så där stod hon och masserade och viskade gulligullan. Men
självklart blev hon påkommen av sin väninnas make!
- Hej Eva! Här står du...
- Eh.. Hej Mats! Ja... Här står jag och masserar brösten bakom
konservhyllan! Det är lite underligt, men varje dag klockan 16 ska
jag...
- Herrejävlar! Är klockan redan 16?! Ekorr’n satt i granen, skulle
skala kottar....
7

53. Johan: Brudparets vän. Liten på jorden, men ack så stor….
Kompenserar sin frisyr med stora bilar och snabba
motorcyklar. Expert på practical jokes. Gift med Åsa S.
54. Kristine: Brudens kusins flickvän. Favoritcitat: I learned it
from a book. Schyyyyyyyyyy! Socionom och juridik, student
på internationell linje. Tillsammans med Lars.

56. Linda T L: Brudgummens väns fru. Askers längsta dam.
Tångsätters first lady. Överkittlig. Gift med Peter (P3).
57. Janne: Brudgummens väns man. Storseglande fondchef som
bytt förort till storstad. Är också en swinger. Gift med
Jennifer.
58. Chrissy: Brudparets vän. In young age she was performing
dances. Now she is trying to get higher performance on her
Jetta. Is that a reason why she has a email that says
vwnerd@.......?
59. Roland (Alex): Brudgummens kollega. Levnadskonstnär med
visioner i Sydamerika. Har snart ett eget artikelnummer på
Ahlsell. Gift med Joyse.
60. Pia T: Brudgummens kollegas flickvän. Alternativ
barnskötare med styrelseuppdrag. Påtar i trädgården på ett
målmedvetet sätt innan hon bjuder på kopp. Tillsammans
med Roger B.
61. Jakob: Brudgummens son. Bästa kompis 2009. Kommer att
slå sin storebror i det mesta. Vet att det alltid blir bättre sen.
62. Isabelle: Brudens brorsdotter. Hästgalen ungmö som klär
sig helst i rosa. Blir Karlstads nästa Lucia.
63. Rasmus: Brudparets vänners barn. Phil Collins kunde också
det här instrumentet. Denna gosse kan slå av stockar med
ett slag. Rasmus went all in and lost in Texas Hold 'Em
Poker!
64. Joyse: Brudgummens kollegas fru. Sambadrottning som är en
överleverska. Är starkare än Magnus Samuelsson trots den
lilla kroppen. Gift med Roland (Alex).
65. Håkan R: Brudgummens vän. Galen syrra som sitter på
pallen med stockarna i handen. Efter 23.00 finns inga
hämningar kvar och den är störst. Gift med Marie.
66. Mia: Brudparets vän. Värmlandstös som fastnade på Arne´s
krok. Matte och nybliven mamma. Tar hand om Arnes ”skit”
på jobbet. Gift med Arne C.
67. Henrik L: Brudens kusins man. Bollnäs snyggaste bibliotekarie
som slår sig mot vinden vid Bondoret. Gift med Anna L.
68. Åsa S: Brudparets vän. Borde blivit född Fåglum.
Engagerad Gimobo, kan få minnesluckor, men ge henne en
korv med bröd om du ser henne fundera. Gift med Johan.
69. Anders H: Brudgummens kollega. Gourmé och gourmand i
ett välformat paket. Svingar både klubba och bägare. Har
hängt slangen på hyllan sedan ett antal år.
70. Sofie: Brudparets vän. Importör av hundar med en fin sving.
Kan behöva stödhjul en sådan här kväll. Hon är duktig på
att lyssna och samtala om både kost och motion, men fråga
inget om Ålandskryssningar.
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35. Bo Jä: Brudparets vän. Fullblodig jägare med gamla meriter
inom miljöflyg. Bygger gärna allt själv. Har aldrig fel, men
kan gör ett misstag då och då. Har mer IQ än tillåtet. Gift
med Anita.
36. Marie: Brudgummens väns fru. Fann sin prins vid en dörr.
Har provsovit i Uppsala och har sin hypofys att ställa
mycket till svars för, dock ej Håkan – det är inte hans fel.
Gift med Håkan R.
37. Pär R: Brudgummens kollega. Generalaspirerande skåning
med ny axel. Ursäkta att jag ringer är hans öppningsreplik.
Minikvartermästare för denna fest. Gift med Sanna.
38. Katarina: Brudens kollega. RC, fd EF. Skulle behöva bli
lika duktig med drivern som hon är på musikquiz. Gift med
Crille.
39. Roger L: Brudparets vän. Kan kons beståndsdelar och backa
24 meter. Kan också föra mer ljud eller oljud än en Boing
747. Bruden älskar hans ”sås” till brudgummens förtret.
40. Sitt här om du kan.
41. Arne M: Brudgummens kollega. Djurgårdare, OM utifall
kanske han sitter här får han berätta själv varför vi skrivit
så här.
42. Susanne G: Brudgummens kollegas flickvän. Är expert på
Bamseplåster och att bli omhändertagen. Ordförande i
föreningen H.U.S.K/V (Hur svårt kan det vara)
Tillsammans med Ricardo.
43. Ewa N: Brudgummens kollegas fru. Kvalificerad lektant
med stora tankar om allt. Sitter aldrig still – knappt ens i
bilen. Petar inte i mat, men är petig. Gift med Christos.
44. Carina: Brudgummens kollegas fru. Hon tar betalt för din
bensin utan att röra en min. Känner nog inte sin make som
sina kollegor?????? Gift med Pär B.
45. Christos: Brudgummens kollega. Älskar tsaziki med
bensenlukt. Lever efter mottot ”Jag ska klara det”. Träffade
bruden före brudgummen. Gift med Ewa N.
46. Janice: Brudparets vän. IKEA wannabe who lives not so
far away from Mora. She loves Kodak moments, wine, beer,
schnaps, chamapnge, margaritas and probably any fluid that
you mention to her. If you going to sell your home, give her a
call.

En man och en kvinna hade varit gifta i trettio år.
De bestämde sig för att återuppleva sin bröllopsresa och åkte till
Florida. De tog in på hotellet där de för 30 år sedan hade spenderat
natten. På morgonen vid frukostbordet, tittade kvinnan ömt på sin
make och sa:
- Vet du, det bränner lika mycket i bröstvårtorna när jag ser dig
idag som för trettio år sedan!
- Inte så konstigt, min älskade, svarade maken. Den ena hänger i
teet och den andra ligger i gröten!

Over 18
En liten diskret gubbe kom smygande in i kyrkan efter gudstjänsten
och ville bikta sig.
- Det är nämligen så att min hustru böjde sig fram över frysboxen,
när hennes kjol gled upp då brast det för mig. Jag drog upp kjolen,
ner med trosorna och satte på henne allt jag orkade.
- Det är ingen synd att ha det trevligt med frun, helt naturligt
svarade prästen.
Gubben tackade och gick lättad därifrån. Efter en stund kom en
försynt gumma och ville även hon ha syndernas förlåtelse.
- Jo igår när jag böjde mig fram över frysboxen, kom min gubbe och
satte på mig. Jag skäms så.
- Det är inget att skämmas för svarade prästen, din man har nyss
varit här och jag sade att man måste ha trevligt inom äktenskapet.
- Så då är vi fortfarande välkomna till kyrkan?
- Javisst, svarade prästen.
- Det var skönt att höra, sa gumman för på Willys är vi inte
välkomna längre.
Det var en man som gick till en doktor. Han knäppte upp byxorna
och halade fram sitt manliga organ och lade det på bordet. Doktorn
tog på sig sina glasögon och tittade länge. Efter ett tag sa han:
- Jag hittar inget fel.
- Fel? Det är inget fel på den. Men är den inte snygg?
En äldre dam skull beställa villaolja till sin panna. Hon ringde
därför till ett oljebolag och gjorde så. Till saken hör att påfyllningen
fanns rätt långt från gatan så det var bara speciella bilar som
kunde fylla på hos henne. När hon just hade lagt på så kom hon på
att hon glömt att säga till om just detta så hon ringde upp dem igen:
- Hallå, det var jag som just ringde och beställde påfyllning. Jag vill
bara berätta att ni absolut måste skicka mannen med den långa
slangen, för jag har hålet så långt uppe i häcken!

47. Andreas: Brudens kusins man. Utövare av en mycket farlig
sport som innebär jagande av vit boll med hål i. Är dessutom
en pedagog av guds nåde. Gymnasielärare som lär dig karta
mm. Fuskar även med mindre vit boll. Gift med Hanna.
48. Eva R: Brudparets vän. Enklare efternamn nu än förr.
Chokladchef som nästan alltid är sist i säng tillsammans
med bruden. Öbo med ny jolle. Gift med Åke R.
49. Michael B: Brudparets vän. Melodifestivaldeltagare på LillBabs tid. Liten på jorden och stor i bla Polen, Tyskland och
Norge, fast då var han större. Behöver ta förarbevis på sjön.
Martin Timell är inte största idolen. Gift med Eva B.
50. Malin: Brudparets vän. Behöver bara en hk för att hoppa
högt. Vinterbadande tjej som kommer att berätta mer under
kvällens lopp i baren. Dansar aldrig nykter… Tillsammans
med David R.
51. Roger N: Brudgummens kollega. Glad golfare som numera
ser nykter på livet. Har många stämplar i sitt pass, men
knappt ett eget dass. Gift med Ewis.
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Tecken på att romantiken försvunnit ur äktenskapet

Att prata snuskigt i sängen innebär att skrika fula ord när
han tar täcket.
Artigheten är lika död som dörren han släpper i ansiktet på dig.
PMS varar hela månaden.
Din jättelåda med absorberande maxibindor står vidöppen.
"Älskling, vad tänker du på?" heter nu "Är du inte färdig än?!".
Han gäspar när du tjatar om den där killen på jobbet som
stöter på dig.
De där luftiga, spetsklädda små trosorna har blivit alldeles
för obekväma.
Två veckor - ingen orgasm.
Tre veckor - ingen orgasm...och du saknar det fortfarande inte.
När han lånar dig en femtiolapp förväntar han sig att få den
tillbaka.
Du skulle hellre tillbringa kvalitetstid med din vibrator.
Han sätt att andas retar dig.
Maken använder din tandborste till att skrubba bort puts
mellan kakelplattor.
Middagar vid levande ljus upplyses nu av en bit dynamit.
Makan går från att stöna vid älskog till att stöna uppgivet
vid tanken på älskog.
Morgonandedräkten får det inte längre att pirra i dig.
Makens nonchalanta förslag att "testa partnerbyte" börjar
komma oftare och oftare.
Din man vill adoptera en 17-årig servitris.
En romantisk lördagskväll hemma inkluderar nu "Dr Quinn".
Du för en lista över saker hon skall göra när han äntligen dött.
När han ber om sex får han 1000 kr och en biljett till
Stockholm.

Om vi bytte delar

-

-

Tio saker män skulle göra om de vaknade upp och
hade en vagina för en dag:

Omedelbart åka och handla zucchini och gurkor.
Huka sig över en handspegel i en och en halv timme.
Testa om de kunde gå ner i spagat.
Se om det är möjligt att få iväg en pingisboll sex meter.
Korsa benen utan att justera genitalierna.
Bli uppraggad i en bar på mindre än 10 minuter... innan
stängningsdags.
Ha multipla orgasmer och fortfarande vara redo för mer, utan
att sova först.
Gå till gynekologen för en grundlig undersökning och be att få
det inspelat på video.
Sitta på kanten av sängen och be om att få ett par bröst också.
Hitta den där förbannade G-punkten.

Tio saker kvinnor skulle göra om de vaknade upp och
hade en penis för en dag:

Få det lättare på arbetsplatsen.
Se till att få en avsugning.
Ta reda på vad som är så fascinerande med att runka.
Stå upp och kissa, och prata med andra män under tiden.
Konstatera varför det är så svårt att pricka toalettstolen.
Ta reda på hur det är att vara på den andra sidan av en
svallande orgasm.
Ogenerat röra sina privata delar bland andra människor utan
en tanke på hur obekvämt det upplevs för andra.
Hoppa upp och ner med stånd för att se om det känns lika
roligt som det ser ut.
Förstå anledningen till den brytning av ljus som uppstår
mellan en mans ögon och linjalen placerad bredvid hans kompis.
Göra om punkt 2.
9

17. Ewis: Brudgummens kollegas fru. Kreatör och nygift, vill
uppleva allt tillsammans med sin man i en etta med
lysknapp. Reser också! Gift med Roger N.
18. Göran: Brudparets vän. Har många strängar på sin lyra eller
bara 4! Kan såga vad som helst, men inte svara när som
helst. En värmlänning som har svårt att ”komma” när han
ska, men har många bra historier.
19. Piia: Brudens vän. 4-hjulskrängare i toppklass. Högt
handikapp och högt skratt är kännetecken. Ett annat
kännetecken ser du ovanför magen.
20. Ricardo: Brudgummens kollega. Boys toys är viktigt, nästan
lika viktigt som att lära sig och det vill han. En livsnjutare
som lätt blir gravid. Tillsammans med Susanne A.
21. Sanna: Brudgummens kollegas fru. Kommer nog att hinna
med att berätta om Bälinge IF, sina växter, nya danssteg
och alla underbara barn på ca 4 minuter – tror hon! Gift
med Pär R.
22. Vakant
23. Anita: Brudparets vän. En riktig midnattssol som har
slipade kanter. Har varit downunder och arbetar idag med
bokstäver. Gift med Bo Jä.
24. Bo Ja: Brudparets vän. 4-strängad virtuos som basar när du
sitter där bak. Nämn inte förkortningen FOD eller STOL.
Ska snart varva ner till endast 79 timmar i veckan. Gift med
Eva J
25. Bente: Brudens vän. Japanska pengar är hon en fena på.
Nästan lika duktig är hon med en järn 7:a i handen. Borde
hon kanske heta Bento?
26. Johannes: Brudgummens kollegas pojkvän. Säljer rörkrökar
och skrattar i kubik. Kan skilja på jobb och fritid – tror han.
Tillsammans med Laila.
27. Eva J: Brudparets vän. Tequila älskande västgöte som
flyttat norrut och sedan österut. Tjänar pengar i sitt eget
hus. Hatar glitter i ansiktet utan alvedon. Behöver lång
sladd till sin plattång. Snart båtägare. Gift med Bo Ja.
28. John N: Brudens kusin. Jojo. Kan 1:or och 0:or. Behöver
ingen uniform trots att många andra har det. Fråga inte om
hans jobb – han får ändå inte svara på dina frågor!
Deltidsrospigg. Gift med Camilla N.
29. Anna H: Brudparets vän. Vingklippt – Aloe Verasäljare
som älskar solposition och sympatiserar med Naken Janne,
men har snyggare häck. Tillsammans med Tony.
30. Niklas: Brudpartes vän. Pussar gärna på främmande män,
spelar trummor som en gud. Kommer att raka sig 2012 eller
om det blir tvillingar nästa gång. Gift med Siri.
31. Margareta: Brudens faster. Slöjdfröken med en stort band
av dagböcker. Skall de publiceras månne? Blekinges bästa
utsikt. Gift med Åke N.
32. Pär B: Brudgummens kollega. Har gett Glada Hudik ett
ansikte. Älskar preema musik och kunder. Serung ut. Gift
med Carina.
33. Här kan du sitta om du hittar denna stol!.
34. Sanna: Brudens kusins fru. Skräddarinna med egna
designförslag på trädgårdar. Hon kan – bara du frågar! Gift
med John L.
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Saker som ändrar sig när man blir gift

Presentation av gästerna
1. Nilseric: Brudens far. Fastighetsmagnat som är svår att
förstå och då ej pga stroke… Raggade Ulla med hjälp av
MG och MC. Är delvis skyldig till det du är klädd i just nu.
Gift med Ulla

För kvinnor:

1.

Du slutar experimentera med sex och börjar experimentera
med thai-recept.

2.

Efter ett halvår slutar han köpa blommor åt dig.

3.

Efter ett halvår slutar du raka benen varje dag.

4.

Efter ett år klipper ni tånaglarna tillsammans.

5.

Du hittar ett par spetsstrumpor och en strumpebandshållare
längst bak i byrån och undrar var de kommer ifrån.

6.

Ni går båda upp i vikt och skyller på varandra.

7.

Hans föräldrar har alltid sagt att han var ett märkligt barn
och du börjar förstå varför.

4. Tony: Brudparets vän. Bestman. Har församlingens största båt, kan ej slå volt, men är duktig på mat. Är på G att
trappa ned med en jordenruntsegling. Tillsammans med
Anna H

8.

Ni äter på restaurang bara en gång i veckan och snabbmat
blir plötsligt väldigt högt värderat.

9.

Plötsligt träffar du horder av snygga singelmän som tycker att
du är oemotståndlig.

5. Ulrik: Brudens bror. Skogsarbetande traktorentusiast som
älskar sången - Du kan lita på mig, ja ja ja jag är
bankdirektör. Bytte 08 till 054. Gift med Heléne.

10. Du vill gå hem tidigt från fester för att inte missa tvprogrammen.

6. Karin: Brudens moster. Tidsoptimist med hönsmammatendenser. Trivs bäst i C-dur. Handikappade barn. Gift med
Anders M.

12. Även om du haft kärleksaffärer förr blir du nu fördömande
mot de kvinnor som har det.

2. Ulla: Brudens mor. Pilotföreningens Jimmy Hoffa.
Surströmmingsälskande blomuppfödare från Bollnäs. Borde
anställas av de stora vinimpotörerna (värsta svordom
Chardonnay). Gift med Nilseric.
3. Birgitta: Brudgummens mor. Statistikens mästarinna.
Opublicerad författarinna som gärna löser korsord. Bryr sig
mer om andra än sig själv. Haltar ofta med fel ben, som kan
vara glömt hemma.

7. Siri: Brudparets vän. Brudtärna. Regalskeppets
kunskapsnäste. Regissör och skådespelerska med en kanins
fortplantningssystem. Gift med Niklas.
8. Bo L: Brudens mosters man. Skogsavverkare med
fingertoppskänsla för egenläkning. Finns inget ämne eller
syssla som inte har passerat hans lekamen. Gift med Gerd.
9. Peder: Brudparets vän. Kvällens Toastmaster och stora
entertainer. Sveriges i särklass bästa konferencier och
skrattare. Fönsterputsare, vaxare, städare och allmänfixare.
Läs boken ”Peders CV”, den är tjock! Tillsammans med Pia.

11. Hans förr så gulliga dåliga vanor blir irriterande.

13. Du blir plötsligt ansvarig för att komma ihåg alla hans
familjs födelsedagar och bemärkelsedagar, julkortslistan,
presentköp och inslagning. Han lämnar över dem och tar åt
sig äran.
14. Du använder samma underkläder i två dagar.
15. Han kommer aldrig mer att öppna dörren eller svara i telefon.

För män:

1.

Hennes ägodelar och prydnader finns överallt. Dina är i lådor
i källaren.

2.

Om du tjänar mer än hon har ni gemensamt bankkonto. Om
hon tjänar mer har ni separat ekonomi.

3.

Hon slutar låtsas att hon gillar dina föredettingar.

4.

Du slutar låtsas att du gillar hennes släktingar.

5.

Diskoteken får ge vika för golfklubbarna.

6.

Du använder aftershave om du ska träffa andra också.

7.

Du glömmer hur man använder en tvättmaskin och varje gång
du fyller diskmaskinen omorganiserar hon den.

13. Lena: Brudens kollega. Landslagskvinna med choklad i
sinnet. Kvällens drottning på dansgolvet med moonwalk och
piruett som special. Orkar du orkar hon.

8.

Du tycker andras samtal på restaurang är mer intressanta än
era egna.

9.

Ditt snarkande kommer på tal.

14. Peter W: Brudgummens kollega. Föddes före skiftnyckeln.
Finns inget inom spik och skruv som han inte kan svara på,
möjligtvis med munkavel på, fast det hörs nog ändå.

10. Badrummet är fyllt av shampoo, balsam och dofttvålar.
Handdukarna matchar äntligen.

15. Anna L: Brudens kusin. Bibliotekarie och chef för allt
gammalt och nytt i Söderhamn. Står stark i alla vindar. Gift
med Henrik L.

12. Om 04.00 en gång var slutet på en lång natt, är det nu början
på en lång dag.

10. Heléne: Brudens brors fru. Storfors primadonna som tycker
om det där med bankinsättningar. Värmlandsparlör kan
behövas när hon talar om djur och natur. Tycker att
nattvarden borde serveras med vitt, Gift med Ulrik.
11. Gerd: Brudens moster. Hemslöjd upphöjt i 2. Fru kantarell
på Ramundberget. Har nyslipade kanter. Gift med Bo L.
12. Anders M: Brudens mosters man. Omsorgsproffs med hoj och
hammare. Vinsångare som fiskar efter sik. Kör symaskin på
600 cc. Gift med Karin.

16. Tommy: Brudgummens kollegas pojkvän. Tränar vassa
repliker framför TV:n när han inte slår sig på tummen.
Saknar sin keps just nu, men berättar gärna en historia
istället. Tillsammans med Anna B.
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11. Hon bestämmer vilken dag det ska bli sex.

13. Hon erkänner slutligen att hon avskyr baseball och hockey.
14. Du använder samma underkläder i fyra dagar.
15. Hon hoppas hon kan ändra på dig och du hoppas det inte. Du
hoppas hon aldrig ska ändra på sig, men det gör hon.
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1. NilsEric Wedelin
2. Ulla Wedelin
3. Birgitta Roos
4. Tony Oscarsson
5. Ulrik Wedelin
6. Karin Mossnelid
7. Siri DeBeer Boman
8. Bo Lindqvist
9. Peder Askerlund
10. Heléne Käck Wedelin
11. Gerd Lindqvist
12. Anders Mossnelid
13. Lena Högdahl
14. Peter Wiking
15. Anna Lindqvist
16. Tommy Lundström

17. Ewis Norrback
18. Göran Håkansson
19. Piia Andersson
20. Ricardo Granato
21. Susanne Wedin Revin
22. XXXXXXXXXXXXX
23. Anita Jägenstedt
24. Bo Jansson
25. Bente Christoffersson
26. Johannes Olsson
27. Eva Jansson
28. John Norander
29. Anna Jerpe
30. Niklas Boman
31. Margaretha Norander
32. Pär Berglöf

33. XXXXXXXXXXXXX
34. Sanna Lindqvist
35. Bo Jägenstedt
36. Marie Röjmalm
37. Pär Revin
38. Katarina Robertsson-Bäck
39. Roger Lunding
40. XXXXXXXXXXXXX
41. Arne Malmgren
42. Susanne Andtfolk
43. Ewa Niflis
44. Carina Berglöf
45. Christos Niflis
46. Janice Barnes
47. Andreas Mossnelid
48. Eva Roxell

49. Mikael Blomqvist
50. Malin Jerremyr
51. Roger Norrback
52. Helena Mossnelid
53. Johan Sparf
54. Kristine Flink
55. Christer Meurk
56. Linda Tjäderud Lindberg
57. Jan Palmberg
58. Chrissy Barnes
59. Roland Alexandersson
60. Pia Borgkvist
61. Jakob Roos
62. Isabelle Käck Wedelin
63. Rasmus Blomqvist
64. Joicione Alexandersson

65. Håkan Röjmalm
66. Mia Carlsson
67. Henrik Lindkvist
68. Åsa Honkamäki
69. Anders Hansson
70. Sofie Wahlborg
71. Lars Mossnelid
72. Anna Jerretoft
73. David Roos
74. Eva Blomqvist
75. John Lindqvist
76. Soon Carlborg
77. Åke Roxell

78. Anna Bensner
79. Jonas Widman
80. Monika Laszlo
81. Henrik Carlborg
82. Laila Eklund
83. Peter Lindberg
84. Åsa Bergk
85. XXXXXXXXXXXX
86. Andréa Blomqvist
87. Alexander Andersson
88. Camilla Norander
89. Gary S Lee
90. Elisabeth Lennhedes

91. Arne Carlsson
92. Lisa Berggren
93. Henrik Fehn
94. Jennifer Rebel Palmberg
95. David Barnes
96. Hanna Mossnelid
97. Åke Norander
98. Åsa Hagberg
99. Håkan Olausson
100. Pamela Hoogersvorst
101. Pär Mossnelid
102. Helena Liljedahl
103. Roger Borgkvist

104. Micaela Rebel
105. Ludvig Käck Wedelin
106. Rebecka Rebel
107. XXXXXXXXXXXX
108. Linus Käck Wedelin
109. Sam Lunding
110. Susanne Lunding Carlsson
111. Tomas Magnusson
112. Sofia Fehn
113. Christer Bäck
114. Pia Fält
115. Erik Mossnelid
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