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Vi och vårt bröllop - boken för alla som säger ja! Ett härligt fyll i-album tänkt att inspirera brudparets
berättande. Boken sträcker sig från första kyssen till framtida bröllopsdagar, via förlovning, vigsel, fest,
bröllopsresa, och mycket mer. Med många charmiga illustrationer och texter fyllda med värme och humor.
Albumet är spiralbundet med tjockt skriv- och klistervänligt papper.
Med plats för de viktigaste bilderna samt praktiska plastfickor för att spara bröllopsinbjudan och andra
bröllopsrelaterade saker.
Att spara hela livet för sig själv och för kommande generationer. Helt enkelt världens bästa bröllopspresent att
ge bort eller brudparets present till sig själva.
Text & illustrationer av Terese Öman Från Fill & Tell
Nere vid småbåtshamnen i Höganäs hittar ni oss. Vi ger dig en upplevelse där du kan släppa allt och bara låta
dina sinnen njuta. Vårt hotell Mitt i det vackra Sigtuna, vid Mälarens strand. Sydöstran är Blekinge läns
ledande tidning för nyheter och annonser. För din trygghet är vi med på plats. En gård. Dj Robban,
professionell dj för bröllop, födelsedag och företagsfester i Malmö/Lund-området. Vi har allt du behöver för
att ditt bröllop ska bli ett av de vackraste ögonblicken i ditt liv. PM & Vänner Bröd & Sovel är en tydlig
kärleksförklaring till brödet som civilisationens urmoder. Dagens lunch med ekologiska grönsaker. 9:ans
Restaurang erbjuder buffé och catering med fri utkörning av lunchcatering i området kring Malmö. Hos oss
äter du en tvårätters lunch där vi vill lyfta fram våra svenska och framför allt våra småländska råvaror från
våra lokala producenter. Hos oss kan du andas ut, få ny. En kärleksförklaring till civilisationens urmoder.
Två Skyttlar - konferens, fest och bröllop. Även uthyrning av Ljud & Ljus Catering till bröllop.

