
Takk!
Bryllupsdagen vår ble en helt fantastisk dag. 
En dag vi aldri kommer til å glemme, full 
av spenning og høy puls. Jeg, brudgommen 
Eirik, hadde naturlig nok gledet meg til 
endelig få se Lise som brud, og jeg ble 
ikke skuffet. Det var et magisk øyeblikk da 
dørene endelig åpnet seg i Landvik Kirke i 
Grimstad, og inn steg den vakreste bruden i 
verden, med duskregn i håret, i en nydelig, 
romantisk kjole spesialdesignet for min Lise 
av Snefrid. 

Tom Martin Berntsen var prest for dagen, 
og gjorde seremonien både personlig og 
noe eget. Vi gledet oss til å si et evig ja til 
hverandre! Lasse Eid fra Kristiansand var 
fotograf og Simon Drivdal filmet det hele, 
så vi kan bevare minnene våre fra denne 
lykkelige dagen. 

Etter vielsen kjørte vi med en stilig Volvo 
Amazon, som vi var så heldig å få låne 
av Snefrids mann Kristoffer, til Arendal 

Misjonskirke sammen med forloverne 
våre. Der fikk vi servert god mat som vi 
nøt sammen med familie og venner. Vi 
hadde en helt utrolig kveld, med mye god 
underholdning og mange flotte taler. 

Vi setter stor pris på alle som var med og 
gjorde dagen vår til noe helt spesielt, og det 
vil vi takke dere alle for!
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Første turen til baroniet var en høstdag for 2 
år siden. Dugget lå frisk i rosebladene etter 
gårsdagens regn.  Det var kun hvite og rosa 
roser som sto i blomst. Tankene mine gikk mot 
årstidenes forandring gjennom året. Resultatet 
munnet ut i en elegant og slank form med roser 
brodert ned over den ene siden. I rosene er et lett 

perledryss som symboliserer vanndråpene som lå 
som perler i rosebladene denne dagen.  Innfelt i 
slepet er en myk blonde. Bryststykket ble til med 
tanke på svale høstdager hvor det kan være godt å 
dekke seg til. Og ikke minst en spennende entré 
opp kirkegulvet. Snøringen i ryggen på denne 
kjolen følger kroppen ifra nakken til nederst ved 

hoftekammen. Draperingene både foran og bak 
gir en utrolig slankende effekt. Rosejakken er et 
symbol på åpenhet. Tilbehøret til denne kjolen 
gjør den ekstra spennende på bilder, man kan 
også bytte på de forskjellige delene under festen.
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