
Bryllup
LØRDAG 11. AUGUST

Kl 12.00: Vielse i Ferslev Kirke
KL 13.30 (CA): Champagne og bryllupskage ved KBH Roklubs hus på Hammergården ved Hammer Bakke
KL 15.30 (CA): Indkvartering, hygge, øl, kongespil, kroket, sol (forhåbentlig) og sommer på Egeborg Bed and Breakfast  
KL 17.30 (CA): Grill og fest – gerne til den lyse morgen

SØNDAG 12. AUGUST

KL 9.30-11.30 (CA): Morgenmad, hygge (og måske lidt hovedpine) på Egeborg Bed and Breakfast  

Praktisk Info 

Vi har lejet hele Egeborg Bed and Breakfast inkl værelser, og vi vil derfor 
rigtig gerne have, at I bliver og overnatter.  Egeborg har fine rammer for 
børn, hvis I har lyst til at tage jeres børn med. Det er helt op til jer. De er 
meget velkomne.

Vi ønsker os så afslappet et arrangement som muligt, og I må derfor også 
gerne lade Emma Gad og ”det bør man jo gøre til et bryllup” blive hjemme. 
Vi ønsker os først og fremmest, at I hygger jer og gør det, I har lyst til – 
inden for lovens rammer naturligvis.  Da vi ikke forestiller os, at vi skal 
sidde flere timer samlet omkring et bord, bliver der heller ingen 
toastmaster eller lange talerækker. Hvis der alligevel er nogen, der gerne 
vil sige et par ord, vil det være mest oplagt at gøre det om eftermiddagen 
på Hammergården, hvor alle er samlet.  

Dress-code: Absolut ingen, men vi håber meget, at kunne være ude (og i 
festtelt) det meste af dagen og aftenen, så det er nok en god ide at have 
lidt tøj i baghånden, hvis det er den stropløse kjole, man påtænker at tage 
på. Hammergården er en stor naturgrund, så her kan skiftesko være en 
god idé, hvis man er til stiletter.  

SU. senest d. 24. juni – vi vil meget gerne vide, om I tager børn med, så 
vi kan fordele værelserne mest hensigtsmæssigt. Vær OBS på, at børnene 
muligvis skal sove på en luftmadras, rejseseng el andet, som I 
medbringer. Vi vil naturligvis også meget gerne vide, hvis nogen ikke 
ønsker at overnatte.       

Adresser:
Ferslev kirke: Kirkegade 24C 4, Ferslev, 4050 Skibby

Hammergården ved Hammer Bakke: Fra Ferslev køres til Vejleby. Følg 
skiltene til Orø Færge gennem Vejleby. Efter Vejleby drejes til højre. Vejen 
til færgen følges, og ved nummer 13 ca. 600 m før færgen ligger 
Hammergården på venstre hånd.

Egeborg Bed and Breakfast: Ved Diget 7 – 9, Skuldelev Strand, 4050 
Skibby

Ønsker: Vi ønsker os først og fremmest sol og glade gæster. Hvis I 
derudover gerne vil komme med en lille ting, vil vi forsøge at komponere 
en ønskeliste, som vi lægger på www.traasdahlstaal.dk  senest en måned 
før brylluppet. Her vil der også ca en uge før brylluppet ligge en oversigt 
over værelsesfordeling og evt. anden relevant info.  
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