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á hafsbotni
Birgitta Birgisdóttir og Örvar Smárason giftu sig
í Súðavíkurkirkju árið 2007. Örvar fór í sjósund
á brúðkaupsnóttina og missti hringinn í sjóinn.
Hjónabandið hefur engu að síður blómstrað
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MYND/PJETUR

2

Brúðkaup

MIÐVIKUDAGUR 27. MARS 2013

Keimur af gleði, ást og hamingju
Íðilfagrar brúðkaupstertur með blúndum og blómum úr sykurmassa hafa stolið senunni í brúðkaupsveislum undanfarið enda stolt
hverrar brúðar að hafa bakað og skreytt krúnudjásn veislu sinnar. Kristín Eik Gústafsdóttir segir einfalt að baka brúðkaupstertur.

B

rúðartertan og brúðarkjóllinn gegna
veigamestu hlutverki í brúðkaupsveislunni og nú er vinsælt að gera tertur í
stíl við kjólinn. Það kemur mjög skemmtilega út og þá unnið út frá munstri í kjólnum
eða blúndum sem unnar eru í sykurmassa og
látnar standa út úr kökunni eins og á brúðarkjólunum,“ upplýsir Kristín Eik Gústafsdóttir,
kaupkona í versluninni Allt í köku.
Kristín Eik segir gamaldags rómantík
og ljósa vintage-liti vera
hæstmóðins í brúðkaupstertutískunni nú.
„Að baka eigin brúðkaupstertu er í senn raunhæft og einfalt, ásamt því
að vera töluvert ódýrari kostur og vekja stolt
Kristín Eik Gústafsmeð bakaranum. Þá eru
dóttir í Allt í köku.
samverustundirnar yfir
tertugerðinni dýrmætar og brúðkaupsterta
heiman úr eldhúsi verður bæði gestum og
brúðhjónunum ógleymanleg,“ segir Kristín
Eik sem í upphafi þurfti að útskýra fyrir viðskiptavinum Allt í köku hvað sykurmassi til
kökuskreytinga væri.
„Sykurmassi er alls ekki nýr af nálinni
en hann var nýjung á Íslandi þegar við opnuðum veturinn 2010. Fyrir þann tíma var
marsípan aðallega notað til tertuskreytinga
eða þá í krem. Brúðartertugerð hefur því
tekið miklum stakkaskiptum
síðan aðgengi að sykurmassa
og áhöldum til skreytinga
batnaði,“ segir Kristín sem
byrjaði með 300 vörunúmer en er nú með
þau yfir þrjú þúsund.
„Mikilvægustu
hráefnin
í

Kristín Eik Gústafsdóttir á veg og vanda af brúðartertunni og bollakökunum sem hér prýða síðuna. Hún segir vinsælt í dag að bjóða eingöngu upp á fagurskreyttar
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bollakökur í stað hefðbundinnar brúðkaupstertu. Blómin á kökunum eru handunnin úr sykurmassa.

brúðartertuna eru ást, hamingja og gleði.
Miklu skiptir að hafa gaman af kökugerðinni því annars verður kakan ekki eins falleg og varla jafn bragðgóð ef búið er að bölva
henni mikið á meðan hún var búin til,“ segir
Kristín Eik hlæjandi.
- þlg

Fersk sítrónuterta í sumarbrúðkaupið
225 g ósaltað smjör
6 dl hveiti
½ tsk. lyftiduft
½ tsk. matarsódi
1 tsk. salt
1 msk. fínrifinn sítrónubörkur
3½ dl sykur
2 stór egg
3 eggjarauður
30 ml nýkreistur sítrónusafi
240 ml létt ab-mjólk

Setjið hveiti, lyftiduft, matarsóda,
salt og sítrónubörk í skál og hrærið
saman. Þeytið saman smjör og sykur
þar til blandan verður létt og ljós.

Blandið eggjum og eggjarauðum saman
við, einu í einu. Þeytið svo sítrónusafa
saman við. Blandið þurrefnum og ab-mjólkinni saman við. Gott er að setja helming af
þurrefnum út í skálina, síðan ab-mjólk og að
lokum hinn helming þurrefnanna. Smyrjið
tvö kringlótt bökunarmót, 20 cm í þvermál,
með smjöri og stráið hveiti yfir til þess að
koma í veg fyrir að kakan festist við mótið.
Hellið deiginu jafnt í bæði mótin og bakið
við 180°C í 35 mínútur. Athugið að bökunartími er misjafn eftir ofnum. Kælið í 10 mínútur áður en kakan er tekin úr mótinu og
leggið á kæligrind.

Sítrónusíróp:
1¼ dl sykur
120 ml vatn
1 sítróna í sneiðum
60 ml nýkreistur sítrónusafi

Setjið sykur og vatn í pott og hitið að
suðu. Leggið sítrónusneiðar í sykurlöginn og sjóðið á meðalháum hita í um 25
mínútur. Takið sítrónusneiðarnar upp úr og

leggið á smjörpappír. Sítrónusneiðarnar má
nota til að skreyta tertuna ef vill. Bætið sítrónusafa út í pottinn og sjóðið þar til blandan
verður að sírópi. Stingið göt í kökubotnana
með tannstöngli og smyrjið sírópi á botnana
á meðan þeir eru enn volgir. Kælið botnana
alveg áður en kremið er sett á og þeir settir
saman.

Krem:
3 stórar eggjahvítur
1½-2 dl sykur (fer eftir stærð eggjahvíta)
Salt á hnífsoddi
80 ml vatn
¼ tsk. Madagascar-vanilluextrakt

Setjið eggjahvítur, sykur, salt og vatn
í skál og hitið yfir vatnsbaði. Stillið á
meðal háan hita og hrærið í stöðugt þar
til sykurinn hefur leyst upp. Hellið blöndunni í hrærivélaskál og þeytið þar til kremið
verður glansandi og stendur í toppi. Varist
að þeyta kremið of mikið. Hægið á hrærivélinni og bætið vanilluextrakt út í. Notið
kremið strax.

Málverk: Karólína Lárusdóttir

Útgefandi: 365 miðlar ehf., Skaftahlíð 24, s. 512 5000 Umsjónarmaður auglýsinga: Elsa Jensdóttir, elsaj@365.is, s. 512-5427 Ábyrgðarmaður: Jón Laufdal.
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Birgitta og Örvar á leiðinni inn í Félagsheimilið í Súðavík í blíðskaparveðri, 11. ágúst 2007.

Missti giftingarhringinn í
sjóinn á sjálfa brúðkaupsnóttina
Leikkonan Birgitta Birgisdóttir var aðeins níu ára þegar hún sagðist ætla að gifta sig í sömu kirkju og foreldrar hennar, sem giftu sig
í Súðavíkurkirkju. Tuttugu árum síðar stóð hún við það heit er hún giftist Örvari Smárasyni.

B

irgitta og tónlistarmaðurinn og ljóðskáldið Örvar Smárason giftu sig í Súðavíkurkirkju 11. ágúst 2007. „Þegar ég
var níu ára var ég á ferðalagi um Vestfirðina
með mömmu og pabba og við fórum að skoða
kirkjuna sem þau giftu sig í og ég hugsaði: „Ég
ætla að gifta mig hérna,“ segir Birgitta Birgisdóttir um ástæður þess að hún giftist í Súðavík. Þó um saklausan æskudraum hafi verið
að ræða á sínum tíma þá gekk hann samt eftir.
„Það var heldur ekki erfitt að fá Örvar til að
gifta sig í Súðavík enda eigum við bæði ættir
að rekja þangað.“

mynd. „Eiginlega langar mig ekkert að hringurinn finnist lengur þó mér hafi vissulega
brugðið í fyrstu.“

Vildu engar gjafir
Birgitta segir þau hjónin hafa stílað inn á
að brúðkaupsgjöfin frá gestum væri sú að
þeir mættu í brúðkaupið, enda töluverður
kostnaður fólginn í því að fljúga eða keyra
vestur á firði ásamt því að kaupa gistingu. Þau
sluppu samt ekki við það að fá gjafir og segir
Birgitta að sú sem sé henni hvað kærust sé
rúmteppi sem tengdamóðir hennar saumaði.
„Það er saumað saman úr alls konar bútum;
koddaverum, blúndum og dúkum sem eiga sér
jafnvel sögu í fjölskyldunni. Það er til dæmis
koddaver með upphafsstöfum Örvars, saumað
af ömmu hans í þessu teppi.“

Heimilislegt brúðkaup
Brúðkaupið og allt í tengslum við það var mjög
heimilislegt en gestir þurftu að leggja á sig töluvert ferðalag og fljúga eða keyra vestur. Vinkonur Birgittu sáu að mestu um að skreyta
kirkjuna og félagsheimilið þar sem veislan fór
fram. Á endanum voru það þó ekki þær einar
sem skreyttu því flestallir sem mættu enduðu á
því að flétta blómakransa og skreyta kirkjuna.
„Þegar við komum svo í kirkjuna og ég sneri
mér við og leit yfir salinn frá altarinu þá gat ég
ekki annað en grátið; kirkjan var þakin allavega
löguðum blómakrönsum og blómum.“

Týndur hringur
Veislan var svo haldin í Félagsheimili Súðavíkur þar sem dansað var fram á rauða nótt
en margir af vinum brúðhjónanna léku fyrir
dansi, enda mikið um hæfileikafólk í kringum

Gjöfult hjónaband
Einhver stakk upp á því að kalla staðinn þar sem hringurinn týndist Örvarsbaug.

þau. „Vinur okkar, Númi Þorkell Thomasson,
kokkur á Snapsi, var yfirkokkur veislunnar og
margir veislugestir hjálpuðu til við að skera
og undirbúa matinn með honum daginn fyrir
brúðkaupið.“ Þannig lögðust allir á eitt, bæði
við skreytingar og matargerð.
„Þegar líða tók á brúðkaupsnóttina ákváðu
nokkrir að skella sér í sjósund, þar á meðal
Örvar.“ Í köldum sjónum í Súðavík tapaði
Örvar hringnum sem Birgitta hafði dregið
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á fingur hans nokkrum klukkutímum áður.
Upphófst þá mikil leit þar sem kafað var
eftir hringnum. „Hringurinn fannst auðvitað ekki og ég var alveg miður mín, en í dag
þykir mér bara vænt um þennan atburð. Þykir
vænt um að vita af hringnum á þessum stað
sem á sér sögu í fjölskyldunni.“ Einhver kom
með þá uppástungu að kalla staðinn þar sem
hringurinn týndist Örvarsbaug sem Birgittu
fannst einstaklega falleg og rómantísk hug-

Rúmu ári eftir giftinguna í Súðavík eignuðust
þau Birgitta og Örvar dótturina Öldu og er
Birgitta nú ófrísk að öðru barni þeirra. „Það er
svona það sem á hug minn allan þessa dagana,
að bíða eftir barni,“ segir Birgitta en það mun
vera von á stúlku í maí. „Hjá Örvari er svo nóg
að gera en hann er að klára BA-gráðu í kvikmyndafræði og að gefa út sína sjöttu plötu
með hljómsveitinni Múm.“ Sumarið verður því
fullt af bleyjum og barnadraumum hjá þeim
hjónum og ekki ólíklegt að þeim muni bregða
fyrir á gangi með nýfædda stúlku í barnavagni
í miðborg Reykjavíkur.
- vg
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Hressari liti í vendina
Allra augu hvíla á brúðinni á stóra daginn og þá skiptir brúðarvöndurinn miklu máli. Leitað var til þriggja blómaskreyta og þeir
beðnir um að setja saman brúðarvendi og leggja línurnar. Að þeirra mati mætti meiri litagleði einkenna íslenska brúðarvendi.

Brynhildur Helgadóttir

Ragnhildur Fjeldsted

Blómabúðin Burkni

Dans á rósum

„Við val á brúðarvendi ber að hafa í huga hverju brúðurin
klæðist, litaraft hennar og karakter. Einnig þarf brúðarvöndurinn að passa inn í heildarmyndina. Margir kjósa
einfaldleika en aðrir vilja íburð. Í heildina er fólk óhrætt
við að velja liti og þar fer guli liturinn fremstur í flokki.
Nellikur koma sterkar inn í ár. Þær eru til í öllum regnbogans litum og gaman að blanda þeim saman við rósir.
Vinsælustu vendirnir verða þó áfram einfaldir rósavendir,
einlitir eða marglitir.“

Sigurrós Hymer
18 rauðar rósir
„Mín reynsla er sú að íslenskar brúðir sækja svolítið í
þetta hefðbundna. Rósirnar halda vinsældum sínum
og kúluvöndurinn einnig. Hvítu og rauðu litirnir eru
yfirleitt yfirgnæfandi í brúðarvöndum en það má alltaf breyta til.“

„Ég legg alltaf áherslu á að nota þau blóm sem eru ferskust
og fást á þeim tíma sem brúðkaupið er. Rósir eru ræktaðar
allan ársins hring hér heima en hægt er að panta allt
mögulegt frá Hollandi með góðum fyrirvara. Bóndarósir
fást til dæmis einungis í 6-8 vikur á ári. Litirnir sem hafa
verið ráðandi tengjast mikið þessum fölu litum í tískunni
en núna þegar tískan er svo litrík fyrir sumarið er um
að gera að þora að fara í sterka litatóna. Það er allt hægt
og bara spurning um að hver og ein brúður láti sinn stíl
skína í gegn.“

STELL 20 teg.

NÝTT

VERÐ FRÁ kr. 9.975.-

Tilvonandi brúðhjón verið velkomin
að skrá óskalistann hjá okkur.
Öll brúðhjón fá gjöf og lenda í
brúðhjónapotti.
Persónuleg og góð þjónusta

NÝTT
Heldur heitu í 4 tíma

HITAFÖT
VERÐ FRÁ
Á
kr. 24.990.-

SKÁLAR, GLÖS & DISKAR

www.tk.is
Fyrir 12 manns
14. tegundir

GLÖS 18 teg.

Laugavegi 178 • Sími: 568 9955 • Opið, virka daga 12 -18 & laugardaga 12 -16

NÝTT

Fullkomnaðu
brúðkaupsdaginn
Áralöng reynsla af brúðargreiðslum.

PIPAR \ TBWA
U

SÍA
U

131024

labella
HÁRSNYRTI & FÖRÐUNARSTOFA

Furugerði 3 / 108 Reykjavík / www.labella.is / labella@labella.is / Sími: 517 3322
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Konunglegt sumarbrúðkaup í Svíþjóð
Mikill spenningur er í Svíþjóð fyrir væntanlegu brúðkaupi Madeleine Svíaprinsessu og Chris O‘Neill þann 8. júní. Brúðkaupið fer
fram í Slottskyrkjan. Gestalistinn verður birtur 1. apríl og má líklegt telja að íslensku forsetahjónin verði á honum.

A

lltaf er tilhlökkun þegar konunglegt brúðkaup er haldið en nú bíður
skandinavíska pressan eftir að vita
hvernig brúðarkjóll prinsessunnar muni
líta út. Fréttir hafa birst um ferð Madeleine
til Parísar þar sem hún hefur skoðað og
mátað draumakjólana. Með henni í ferðinni var æskuvinkonan, Louise Gottlieb.
Madeleine prinsessa er þrítug en hún
tilkynnti trúlofun sína og hins bandaríska
Chris O‘Neill á síðasta ári. Brúðkaupið
fer fram í Slottskyrkjan í Stokkhólmi
en kirkjan stendur við konungshöllina.
Madeleine eða Madde, eins og hún er
kölluð, er þekkt fyrir að vera smekkleg og er ávallt klædd samkvæmt nýjustu
tísku. Hún hefur áhuga á dýrum tískumerkjum og eftir henni er tekið á ýmsum
viðburðum sökum klæðaburðar. Flestir
eru á því að Madde muni velja brúðarkjól sem hannaður hefur verið af fremstu
tískuhönnuðum og hafa bæði Vera Wang
og Elie Saab verið nefndar. „Kannski
kemur hún öllum á óvart og velur sænskan
hönnuð,“ er haft eftir sænskum sérfræðingi í konunglegri tísku. Hann segir að
Madde hafi þó ávallt klæðst dýrum og
glæsilegum kjólum á Nóbelshátíðum.
Undirbúningur brúðkaupsins er kominn á fullt innan hallarinnar en mikið
verður um dýrðir í Stokkhólmi þann 8.
júní. Vitað er að parið hitti söngvarann
Peter Jöback fyrir stuttu og er það talið
tengjast veislunni. Gestalistinn verður
sendur út hinn 1. apríl.

Systir Madde, Viktoría krónprinsessa,
fékk sænska hönnuðinn Pär Engsheden til
að hanna sinn brúðarkjól. Þar sem Madde
hefur búið lengi í New York er ekki talið
líklegt að hún feti í fótspor systur sinnar
í þessum efnum. Jafnvel er talið að hin
bandaríska og vellauðuga tengda móðir,
Eva Maria O‘Neill, skipti sér af kjólavalinu.
Madde er glæsileg kona og enginn vafi
leikur á því að hún muni bera brúðarkjólinn og slörið vel. Horft er til Kate Middleton og Stéphanie af Lúxemborg þegar
menn velta fyrir sér konunglegum brúðarkjólum.
Það var Madde sem valdi brúðardaginn og eftir því sem talsmaður hallarinnar segir er mikil tilhlökkun í loftinu.
Prinsessan vildi hafa sumarbrúðkaup. Almenningi gefst tækifæri til að fylgjast með
brúðkaupinu sem verður á laugardegi
þegar flestir eru í fríi. Erkibiskupinn Anders Wejryd mun gefa parið saman. Brúðkaupið verður ekki jafn stórt í sniðum og
þegar krónprinsessan gekk í það heilaga
og konungurinn hefur sagt að kostnaðurinn verði ekki lagður á almenning. Talsmaður hallarinnar segir að konungbornir
gestir verði að sjálfsögðu meðal þeirra sem
fagna brúðhjónunum, þó frekar prinsar og
prinsessur en kóngar og drottningar.
Það er mikið um að vera hjá sænsku
konungsfjölskyldunni þetta árið því Karl
Gustav heldur að auki upp á það í september að fjörutíu ár eru síðan hann tók við
krúnunni.
- ea

Sænska prinsessan þykir ákaflega fögur og eru margir farnir að velta fyrir sér brúðarkjólnum sem hún mun
klæðast. Madeleine og Chris ganga í hjónaband þann 8. júní og verður þá mikið um dýrðir.

Paradísareyjan Viðey
Viðey er paradísareyja og draumastaður elskenda á brúðkaupsdaginn.
KYNNING − AUGLÝSING

„Til Viðeyjar streyma brúðhjón frá
öllum heimshornum til að gefast hvort
öðru í einstakri náttúrufegurð og friðsæld eyjunnar, enda magnað að geta
haldið brúðkaup á einkaeyju við litskrúðugt sólarlag sem merlar í sænum
en líka undir dansi norðurljósa þegar
eyjan skartar sínu fegursta vetrarskarti,“ segir Friðgeir Ingi Eiríksson,
yfirkokkur á Hótel Holti, en Gallery
Restaurant sér um veisluhald í Viðeyjar stofu árið um kring á einni rómantískustu eyju lýðveldisins.
Á efri hæð Viðeyjarstofu rúmast allt
að 150 manns og er möguleiki að hafa
minni borð á neðri hæðinni.
Viðeyjarkirkja er næstelsta kirkja
landsins, allar innréttingar upprunalegar og rómantík í loftinu. Elding sér
um að ferja gesti milli lands og eyjar en
siglt er bæði frá Skarfabakka og Ægisgarði. Sum brúðhjón velja að byrja á fordrykk í bátnum og láta jafnvel gefa sig
saman um borð, á leiðinni til Viðeyjar.
„Brúðkaupsdagurinn er einn af
merkisdögum lífsins og við leggjum
metnað í að brúðhjónin og gestir þeirra
njóti hans til fulls. Þá mætum við öllum
óskum í mat og drykk, finnum út hver
er uppáhaldsmatur brúðhjónanna og
færum í sparibúning sem smárétti á
milli rétta til að gefa brúðkaupsveislunni enn persónulegra bragð,“ segir
Friðgeir.
„Viðey er umlukin rómantík og afslappaðri stemningu. Salurinn í Viðeyjarstofu er bæði konunglegur og kósí,
og margir vilja njóta töfra eyjunnar
utan húss, ganga að Friðarsúlunni eða
í fagra laut til að upplifa sem mest af
eyjunni,“ segir Friðgeir.
Upplýsingar um lausa daga til sumarbrúðkaups í Viðey fást í síma 533-5055
eða á netfanginu videyjarstofa@holt.is.
Sjá nánar á www.videyjarstofa.is

Brúðarhjónum
sópað út
Brúðhjónin Jófríður María Guðlaugsdóttir og Jóhannes Karl
Guðjónsson giftu sig í Akraneskirkju á fögrum sumardegi
þann 10. júní árið 2006. Athöfnin fór fram í Akraneskirkju
en Jóhannes hafði beðið Jófríðar tveimur árum áður á Hótel
Borg í Reykjavík. Eftir athöfnina fóru hjónin í myndatöku
við ýmsa fallega staði í nágrenninu en hún gekk ekki áfallalaust fyrir sig að sögn Jófríðar. „Brúðguminn þurfti að hóa
nokkrum gangandi vegfarendum saman til að hjálpa sér að
ýta brúðarbílnum í gang sem var gamall Benz, árgerð 1936. Þá
fór veskið sem ég var með í myndatökunni í bílferð til Keflavíkur á toppi bifreiðar, sem var á Langasandinum, eftir að
ég lagði það frá mér.“ Brúðkaupsveislan var haldin í sal Fjölbrautaskóla Vesturlands þar sem hljómsveitin Í svörtum
fötum lék fyrir dansi og segist Jófríður ekki muna eftir öðru
eins stuði. „Allar skyrtur karlmanna í salnum enduðu tölulausar og rifnar, hvort sem menn voru 20 eða 80 ára. Öll bindi
í húsinu voru bundin um höfuð þeirra og brúðarkjóll brúðarinnar endaði rauðvínsbleikur. Brúðhjónin voru sko ekki á
þeim buxunum að fara fyrr heim úr þessu stuði og var þeim
sópað út af hljómsveitinni og hljómsveitarmeðlimir héldu á
brúðinni berfættri út í bíl.“ Brúðkaupsnóttinni eyddu þau á
Hótel Nordica og héldu viku síðar til New York og Miami í átta
daga brúðkaupsferð. „Tæpum sjö árum síðar erum við enn í
skýjunum með daginn okkar. Hann var fullur af hlátri, gleði
og hamingju og við hefðum ekki gert neitt öðruvísi.“
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Inn kirkjugólfið

LEYNIST DRAUMAKJÓLLINN
Á NETINU?

Á brúðkaupsdaginn skartar brúðurin sínu fegursta. Hárið er fullkomið,
förðunin náttúruleg og björt en aðalmálið er þó kjóllinn.

Síðustu árin hefur það færst í vöxt að konur
kaupi brúðarkjóla á netinu og hafa þó nokkrar
íslenskar brúðir gert góð brúðarkjólakaup á
eBay. Þar fást kjólar af öllum stærðum og
gerðum, notaðir sem nýir, og kosta þeir
ódýrustu í kringum tuttugu dollara
eða 2.500 íslenskar krónur. Algengt verð er þó 150 dollarar eða
tæplega tuttugu þúsund krónur.
Ofan á það bætist sendingargjald, tollar og virðisaukaskattur en á
heimasíðu tollstjóra, www.tollur.is, er að
finna reiknivél þar sem hægt er að reikna út
heildarkostnað.
Þótt gjöldin séu einhver er engu að síður
hæglega hægt að fá fallegan kjól á innan við
þrjátíu þúsund krónur, sem er mun ódýrara
en að kaupa, leigja eða sérsauma hér heima.
Hins vegar er erfitt að vita nákvæmlega hvort
kjóllinn passar. Þá er gott að kunna eitthvað
fyrir sér í saumaskap eða þekkja einhvern
laghentan svo hægt sé að vinda sér í að
stytta, síkka, víkka eða þrengja gerist þess
þörf.
Á íslensku síðunni brudkaup.is er
einnig töluvert um að brúðarkjólar
séu boðnir til sölu sem og skór og
aðrir fylgihlutir. Það er því ekki
úr vegi að líta þangað inn í leit
að rétta kjólnum.

Þ

egar brúðurin gengur inn
kirkjugólfið, eða eftir malarstígnum, allt eftir smekk,
ættu brúðkaupsgestir að taka andköf af aðdáun. Flestar brúðir kjósa
að leigja sér kjóla, sumar fjárfesta í
slíkum en aðrar láta sauma á sig. Þá
er gott að hafa fallegar fyrir myndir
en slíkar var sannarlega hægt að
finna á tískusýningu Marchesa í
október síðastliðnum þegar
sý nd va r
brúðarkjóla línan
fyrir sumarið
2013.

Í MÖRG HORN AÐ LÍTA
Að æði mörgu er að hyggja fyrir brúðkaupið. Hér er listi yfir nokkur atriði
sem gott væri að huga að núna ef brúðkaup er fyrirhugað í sumar.
● Ákveða kirkju og panta tíma (eða panta prest og ákveða aðra staðsetningu).
● Panta veislusal/tjald fyrir veisluna.
● Skipuleggja gistingu á brúðkaupsnóttina.
● Panta tíma á hárgreiðslustofu og snyrtistofu.
● Finna ljósmyndara.
● Ákveða veitingar.
● Búa til óskalista yfir gjafir.
● Búa til gestalista.
● Skoða brúðarkjóla eða ákveða
fatnað.
● Ákveða hvort fara eigi í brúðkaupsferð og þá hvert.
● Velja veislustjóra.
● Velja svaramann.
● Þeir sem vilja gera kaupmála
þurfa að ræða tímanlega við lögfræðing.
● Panta boðskort og senda út
tveimur til þremur mánuðum
fyrir brúðkaupsdaginn.
● Velja brúðartertu.
● Velja giftingarhringa.

Fujifilm Instax mini 8
Í veisluna!
Í fermingarpakkann!

Verð kr. 15.900.-

Skipholti 31 – ljosmyndavorur.is

Fyrirsætur sýna kjóla úr brúðarkjólalínu Marchesa fyrir sumarið 2013. Hvíti liturinn er að
venju undirstaðan en kjólarnir eru að öðru leyti æði ólíkir; stuttir, síðir, með ermar eða
NORDICPHOTOS/GETTY
ermalausir. Blúndum og siffoni er skemmtilega fléttað inn í línuna.

Fjölbreytt efnisval

Færri flettingar
Áberandi auglýsingar, réttar staðsetningar

Ferskar fréttir

Minna
að fletta
meira
að frétta
Frábært úrval afþreyingar, ferskar fréttir,
fjölbreytt efnisval, myndrænt viðmót
og færri flettingar.

Myndrænt og notendavænt viðmót

Þess vegna var visir.is kosinn besti
frétta- og afþreyingarvefur ársins
á Íslensku vefverðlaununum 2012.

FÍTON / SÍA

Skemmtiefni og afþreying

BESTI FRÉTTA- OG AFÞREYINGARVEFURINN
Úr umsögn dómnefndar: „Vefurinn býður upp á margskonar afþreyingu auk gífurlegs úrvals frétta.
Vefurinn er léttur og skemmtilegur auk þess sem einfalt og fljótlegt er að finna það efni sem leitað er að.“
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Húsið þitt

Unaðslegir jarðarberjahattar með
geitaosti og graslauk.

Snætt með
guðsgöfflunum
Snittur og fingrafæði er sívinsælt í brúðkaupsveislum og á einkar vel við í
sumarbrúðkaupum. Auðvelt er að útbúa slíkan veislukost heima og
útfærslurnar eru óþrjótandi, eftir smekk og lyst hvers og eins. Hér er að finna
fáeinar hugmyndir að ljúffengu veislusnarli fyrir stóra daginn.

Útsýni
innifalið
Björtuloft eru glæsileg og óvenjuleg
umgjörð fyrir hvers konar mannamót,
staðsett á efstu hæðum Hörpu
— með stórbrotnu útsýni til allra átta.

Nautakjöt, velt upp
úr sojasósu og sesamfræjum, grillað á teini.
Kjúklingabitar,
vafðir inn í bakaða,
skinnlausa papriku
með kapers.

Freistandi kokkteilpylsur
í smjördeigsrúllum
pensluðum með eggi og
sesamfræjum ofan á.
Grilluð satay-kjúklingaspjót með bragðmikilli hnetusósu.

Bókaðu nú þegar.
Sendu fyrirspurn á
radstefnur@harpa.is eða
hringdu í síma 528 5060.
www.harpa.is

Lostæt gæsalifrarkæfa á hringskornu brauði
með döðlum og
ávaxtamauki.

Nautasteik, medium rare, á
grófu, ristuðu snittubrauði
með sýrðum rjóma og rósmaríni.

Hágæða Fissler pottasett
Varanleg brúðkaupsgjöf

*MWWPIV4IVJIGXIZIV]XMQI

ÚT SÖ L UST AÐ I R :

ht.is
LAUGAVEGI 178. Sími: 568 9955.



SUÐURLANDSBRAUT 26 - REYKJAVÍK - SÍMI 569 1500
Umboðsmenn um land allt
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AFMÆLIN SÍFELLT TILKOMUMEIRI
Brúðkaupsafmæli eru kennd við ýmsa nytjahluti, eðalmálma og
-steina. Hlutirnir verða tilkomumeiri eftir því sem árin líða. Eftir
eins árs hjónaband er haldið upp á pappírsbrúðkaup, eftir 25 ár
silfurbrúðkaup, eftir 60 ár demantsbrúðkaup og eftir 75 ár gimsteinabrúðkaup.
Hér fer listi yfir brúðkaupsafmæli en hann er að finna á vefsíðunni
www.brudkaup.is.
1 árs: Pappírsbrúðkaup
2 ára: Bómullarbrúðkaup
3 ára: Leðurbrúðkaup
4 ára: Blóma- og
ávaxtabrúðkaup
5 ára: Trébrúðkaup
6 ára: Sykurbrúðkaup
7 ára: Ullarbrúðkaup
8 ára: Bronsbrúðkaup
9 ára: Leirbrúðkaup/pílubrúðkaup
10 ára: Tinbrúðkaup
11 ára: Stálbrúðkaup
12 ára: Silkibrúðkaup
12½ ára:
Koparbrúðkaup
13 ára:
Knipplingabrúðkaup
14 ára: Fílabeinsbrúðkaup

15 ára: Kristalsbrúðkaup
20 ára: Postulínsbrúðkaup
25 ára: Silfurbrúðkaup
30 ára: Perlubrúðkaup
35 ára: Kóralbrúðkaup
40 ára: Rúbínbrúðkaup
45 ára: Safírbrúðkaup
50 ára: Gullbrúðkaup
55 ára: Smaragðsbrúðkaup
60 ára:
Demantsbrúðkaup
65 ára: Króndemantsbrúðkaup
70 ára: Platínubrúðkaup/járnbrúðkaup
75 ára: Gimsteinabrúðkaup/atómbrúðkaup
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Okkar þekking nýtist þér

Greiðslan tekur
mið af kjólnum
Arnar Tómasson, hárgreiðslumeistari hjá Salon Reykjavík, segir að það
skipti máli fyrir verðandi brúðir að skipuleggja sig vel og tímanlega.
Hárgreiðslan verður aldrei gerð korteri fyrir brúðkaup.

A

rnar hefur mikinn áhuga á
öllu er viðkemur hártísku og
fylgist vel með því nýjasta. Þar
fyrir utan er hann duglegur að sækja
sér endurmenntun úti í heimi. Hann
hefur farið til Parísar og London í
vetur í þeim erindagjörðum. Arnar
er því með allt á hreinu þegar kemur
að brúðkaupum.
„Best er að leita
til þess fagmanns
sem brúðurin
treystir og þekkir,“ segir Arnar.
„Undirbúningurinn þarf að hefjArnar Tómasson
hárgreiðslumaður
ast hálfu ári fyrir
er sérfræðingur í
stóra dag inn.
öllu því sem snýr að
Hárlitun ætti að
tískugreiðslum.
fara fram minnst
viku eða tíu dögum fyrir brúðkaupið
og einnig er gott að fara í djúpnæringu í nokkur skipti þannig að hárið
sé glansandi fallegt á þessum mikilvæga degi,“ segir Arnar enn fremur.
„Hárgreiðslu þarf að velja í samræmi við kjólinn. Kjóllinn kemur
fyrst,“ segir Arnar. „Hálsmálið á
kjólnum skiptir miklu máli og sömuleiðis hvernig hann er í bakið. Höfuðskraut eða slör getur einnig haft áhrif
á greiðsluna. Uppsett hár er mjög vinsælt um þessar mundir en margar
brúðir vilja þó hafa hárið slegið. Aðrar
óska eftir hárlengingu eða þykkingu. Og enn aðrar eru með krullað
hár en vilja fá það sléttað með sérstakri sléttumeðferð (keratin-meðferð). Óskirnar eru margvíslegar,“
segir Arnar sem segist oft nota rósablöð eða villt blóm úr náttúrunni til
að skreyta greiðsluna.
„Andlitsfall og hæð konunnar getur líka skipt máli og jafnvel hæð brúðgumans. Mikið uppsett hár hækkar konuna og getur
þar af leiðandi gert hana hærri en
brúðgumann. Mjög mikilvægt er að
vanda vel til greiðslunnar því hún
þarf að halda sér í að minnsta kosti
tólf klukkustundir, jafnvel lengur.
Það þarf því að nota réttu efnin og þá
skiptir fagmaðurinn miklu máli.
Stundum getur prufugreiðsla verið
nauðsynleg en ekki alltaf. Ef brúðurin
leitar til fagmanns sem hún hefur
verið lengi hjá og þekkir hárið þarf
sennilega enga prufugreiðslu,“ segir
Arnar.
Hann bendir á að nýir tískustraumar séu í brúðarkjólum um
þessar mundir. „Vera Wang,
drottning brúðarkjólanna, hefur
nýjustu kjólana í litum og bendir
á að nú sé í tísku að vera til
dæmis í appelsínulitum
kjól eða dimmrauðum.
Þetta eru rosalega flottir kjólar. Hver segir að
brúðarkjóllinn þurfi
endilega að vera hvítur?
Hárgreiðslan er sótt
í vinsæla sjónvarpsþætti eins og Downton Abbey en mjög
fallegt er að taka hárið
upp í greiðslu aftan á
hnakkanum. Sjónvarpsþættir hafa
alltaf mikil áhrif á
tískuna,“ útskýrir Arnar.
„Við horfum mikið á banda-

Falleg
brúðargreiðsla sem
er vinsæl
um þessar
mundir.

rískar bíómyndir og þær hafa áhrif á
klippingar og greiðslur.“
Arnar segir að sumarið sé vinsælast til brúðkaupa en þau séu þó
haldin árið um kring. Vegna þess að
margir hárgreiðslumeistarar eru í fríi
á sumrin þarf að panta greiðsluna
með góðum fyrirvara. „Ég hef fengið
beiðni deginum fyrir brúðkaupið en
þá hefur verið um skyndibrúðkaup
að ræða. Einnig hefur
mjög færst í vöxt að
útlendingar komi
til Íslands til að gifta
sig og þá koma oft
pantanir frá ferðaskrifstofum, gegnum
netið eða frá hótelum
um greiðslu
og k l ippingu. Síðasta sumar
var mikið
að gera í
brúðargreiðslum
f y rir út-

lendinga,“ segir Arnar og bendir á að
brúðhjón ættu að persónugera þennan dag og leyfa hugmyndafluginu að
ráða. „Ég sá til dæmis mynd af giftingarhringum þar
sem fingrafar
var grafið í þá
í stað leturs.
Það var mjög
smart,“
segir
hann.
- ea

Vera Wang brúðarkjólar
fyrir sumarið 2013.

Ótrúlegt úrval af
sparifatnaði
fyrir konur á öllum aldri.
Við ermalausa kjóla
eigum við frábært úrval
af kjólajökkum, léttum
peysum og fallegum
sjölum. Einnig eru
gegnsæir bolir vinsæl
lausn undir kjóla.
Spariskór í úrvali
sem aldrei fyrr.
Bjartir litir, vandaðir
og þægilegir!
Stærðir 36–42.

Stærðir 36–52

Hefur þú fengið þér fallegt dress hjá okkur til að klæðast í brúðkaupsveislu?
Taktu þá þátt í brúðkaupsleik okkar og þú gætir unnið 50.000.- króna inneign!
Þetta er einfalt og skemmtilegt. Þú sendir okkur mynd af þér í fatnaðinum á netfangið
okkar hrafnhildur@hrafnhildur.is og við birtum myndina á facebook síðu okkar.
Vinsælasta myndin, sú sem fær ﬂest ,,like”, vinnur svo þessa ﬂottu
inneign og getur eigandi myndarinnar valið sér fallegan
fatnað hjá Hrafnhildi fyrir 50.000.- krónur.
Varstu brúður, móðir eða tengdamóðir brúðarinnar,
vinkona eða frænka?
Verður brúðkaupið í sumar eða var það á liðnum árum?

Taktu þátt og þú gætir unnið!
Leikurinn stendur til 31. ágúst 2013
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Fleiri og fleiri kjósa
að giftast á Íslandi

Brauðristargæðaeftirlit

Mikil aukning hefur orðið hér á landi í giftingum útlendinga á undanförnum
árum. Fólk kemur gagngert hingað til að ganga í hjónaband.

G

JÓNSSON & LE’MACKS

•

jl.is

•

SÍA

iftingar útlendinga eru stór
þáttur í starfi sýslumannsins í Reykjavík. „Á síðasta
ári komu 110 pör til okkar og langflest voru gefin saman hér á skrifstofunni. Við höfum einnig gefið
út vottorð fyrir þá sem gifta sig úti
á landi. Það er alltaf gifting hér á
föstudögum þegar líða fer á vorið
og langt fram eftir árinu. Þetta er
orðinn viðamikill þáttur hjá fjölskyldudeildinni en þessu fylgir
töluverð vinna, eins og að kalla
eftir pappírum og útbúa vottorð,“ segir Guðmundur Sophusson sýslumaður. Hann segist finna
fyrir þessum aukna áhuga útlendinga á Íslandi og sérstaklega hafi
verið mikið að gera þegar upp
koma sérstakir almanaksdagar.
„Ef dagsetningin og ártalið passa
saman þá eru margir sem vilja
nota slíka daga, þá er sama hvort
það eru útlendingar eða Íslendingar,“ segir hann.
Guðmundur segir að stundum
komi fólk í heimsókn á skrifstofuna yfir vetrartímann sem sé
að undirbúa giftingu um sumarið. „Það var par sem kom til okkar
um daginn og skilaði inn gögnum
en athöfnin verður síðan í sumar.
Fólk kemur frá öllum heimshlutum, mikið frá Bandaríkjunum
og Kanada en líka frá Japan eða
öðrum Asíulöndum. Okkur finnst
gaman að taka á móti þessu fólki
en einnig fáum við margar fyrirspurnir að utan um brúðkaup á Íslandi.“

Hallgrímskirkja vinsæl
Jón Dalbú Hróbjartsson, sóknarprestur í Hallgrímskirkju, finnur
vel fyrir auknum áhuga ferðamanna á að gifta sig á Íslandi.
Hallgrímskirkja er vinsæl, enda
koma þúsundir ferðamanna í
hana daglega. „Það hefur alltaf verið töluvert um giftingar útlendinga hjá okkur. Ég starfaði
sem prestur í Svíþjóð og Noregi
og þar sem skandinavískan er
mér töm þá er alltaf þó nokkuð
um brúðkaup Norðmanna, Svía,
Dana og Finna hér í kirkjunni.
Einstaka hafa verið frá Bretlandi
og Bandaríkjunum. Það er nokkuð
stór hópur fólks sem kýs að gifta

Á hverjum degi koma um þúsund ferðamenn í Hallgrímskirkju. Þar vilja margir útlendMYND/GVA
ingar gifta sig.

sig hér á landi. Tvisvar sinnum í
fyrra var haft samband við mig frá
út löndum. Það var fólk sem hafði
komið hingað á ráðstefnur og
heimsótt kirkjuna sem ferðamenn.
Þessir aðilar fundu fyrir sérstakri
upplifun og sögðu við sjálfa sig:
„Vá, hérna ætla ég að gifta mig
þegar þar að kemur.“ Síðan er
hringt og þá er viðkomandi búinn
að finna makann og ætlar að láta
drauminn rætast. Ferðamannastraumur hingað í kirkjuna hefur
aukist mikið undanfarin þrjú ár og
nú fer maður ekki fram hjá henni
öðruvísi en að sjá ferðamann með
myndvél.“

Endurnýja heitin
Jón Dalbú segir að alltaf annað
slagið komi hjón í kirkjuna sem
vilji endurnýja hjúskaparheitin.

ÞURFA AÐ BORGA FYRIR AÐ MÁTA

Framleiðendur bresku Rowlett brauðristanna
hafa aldrei verið sammála því að brauðristar eigi
að vera ódýrar, ónákvæmar og ónýtar alltof snemma.
Þær hafa verið handsmíðaðar í tæp 70 ár og hvert
einasta tæki er prófað áður en það fer úr húsi. Það
hlýtur að vera öfundsvert starf að sjá um gæðaeftirlitið með öllu þessu ristaða brauði.

Tískuhönnuðurinn Vera Wang er hvað þekktust fyrir íburðarmikla brúðarkjóla sína. Ekki eru þeir þó á allra færi enda aðeins
þeir ríkustu sem geta leyft sér að ganga eftir kirkjugólfinu í
skósíðum draumi frá Veru. Þar má til dæmis nefna þær Victoriu
Beckham og Katie Holmes.
Sumar konur hafa þá brugðið á það ráð að fá að máta draumakjólinn í verslunum til að njóta smá upplifunar. Í Sjanghaí hefur
hins vegar verið tekið fyrir þetta athæfi. Þar rukkar verslun Veru
Wang nú sérstakt gjald fyrir að máta brúðarkjóla. Viðskiptavinir
þurfa að borga 317 pund eða um sextíu þúsund krónur fyrir
níutíu mínútna mátunartíma. Ef kjóll er keyptur rennur upphæðin upp í verðið á kjólnum.
Ástæðan sem gefin er fyrir þessu uppátæki er að verið sé að
vernda höfundarrétt hönnuðarins en æði algengt er að verksmiðjur búi til ódýrar eftirlíkingar af kjólum Wang. Þá er ekki
leyfilegt að taka myndir í versluninni.

„Það er voðalega fallegt,“ segir
hann.
„Ég og maðurinn minn ákváðum
að endurnýja hjúskaparheitið á
fimm til tíu ára fresti og velja þá
einhvern sérstakan stað til þess,“
bloggar kona frá Englandi. „Ein
af hugmyndunum sem skýtur oft
upp kollinum er Ísland. Síðan sá ég
gríðarlega fallegar myndir af litlu
brúðkaupi á Íslandi og sá þá að
landið var ekki bara ákjósanlegt til
að endurnýja heitið heldur yndislegur staður fyrir aðra til að gifta
sig,“ segir konan og gefur upplýsingar varðandi ýmsa þætti um giftingu á Íslandi.
Hjá Biskupsstofu fékk blaðið
þær upplýsingar að ekki væru
til tölur um fjölda erlenda ríkisborgara sem ganga í hjónaband í
kirkjum landsins.
- ea
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Línan sló fyrst í
gegn í
Bandaríkjunum
og er á hraðri leið
með að verða
fyrsta val þeirra
sem nota
brúnkukrem.

Geislandi með Xen-Tan
Xen-Tan brúnkulínan hefur slegið í gegn um allan heim en með þeim geta allir skartað gylltum húðlit árið um kring. Xen-Tan er
einstaklega auðvelt í notkun og ilmar dásamlega. Það smýgur hratt inn í húðina og gefur jafnan og fallegan ólífutóna húðlit.
Vörurnar eru tilvaldar fyrir fólk sem vill skarta sínu fegursta á brúðkaupsdaginn.

K

remin innihalda meira af efninu DHA, sem virkjar litafrumur húðarinnar, en hefðbundin brúnkukrem. Liturinn endist
því lengur og aðlagast húðlit þess sem
notar kremið betur en almennt þekkist,“ segir Brynja Dan Gunnarsdóttir,
markaðsfulltrúi hjá Icepharma sem
flytur vörurnar inn.
Línan sló fyrst í gegn í Bandaríkjunum, breiddist þaðan út til Evrópu
og er á hraðri leið með að verða fyrsta
val þeirra sem nota brúnkukrem.
„Stjörnur og sérfræðingar lofa línuna
og hefur hún hlotið mikla umfjöllun
og athygli og unnið til fjölda verðlauna,“ segir Brynja. Línan er hugarfóstur fólks sem notaði brúnkukrem
en var óánægt með þurra húð, appelsínugulan litatón, vonda lykt og
sóðaskap sem fylgdi notkun kremanna. Þannig hófst þróun á vörulínu
sem átti að vera auðveld í notkun,
ilmaði vel, nærði húð- ina
og gæfi fallegan og
hraustlegan húðlit.
Þá var lögð rík áhersla
á að varan væri án
óæskilegra efna og er
hún án parabena.
Vörurnar eru til
fyrir dökka, miðlungs
og ljósa húð og fást sem krem, froða og
úði. Þá er mælt með því að nota Xentan skrúbb bæði fyrir og eftir notkun
til að fá enn jafnari áferð. „Eins er mælt
með að nota sérstakan Xen-tan hanska
þegar vörurnar eru bornar á. Áferðin
verður mun jafnari og minni hætta
er á að hendurnar verði flekkóttar,“
segir Brynja. Nánari upplýsingar og
notkunarleiðbeiningar er að finna á
www.xen-tan.is. „Við erum að vinna
kennslumyndband sem verður hægt að
nálgast þar von bráðar,“ upplýsir Brynja.
„Svo það er um að gera að fylgjast með.“
Vörurnar fást í Hagkaupi í Smáralind,
Lyfju í Lágmúla, Lyf og heilsu í Kringlunni, á heimkaup.is og á femin.is.

Frábær skrúbbur sem tryggir að
húðin líti vel út fyrir og eftir sjálfbrúnkumeðferð. Hann hreinsar
dauðar húðfrumur sem eiga það
til að gera húðlitinn ójafnan og
skilur húðina eftir silkimjúka og
slétta.

Vörurnar eru til fyrir dökka, miðlungsog ljósa húð og fást í krem-, froðuog spreyformi.

Sjálfbrúnkukrem fyrir dökka
húð. Kremið gefur
húðinni góðan
raka. Það er auðvelt
í notkun og gefur
húðinni jafnan ólífutóna lit. Inniheldur
meðal annars grænt
te, shea butter og
aloe vera. Notist
einu sinni til tvisvar
í viku.

Ilmandi gullkrem sem
gefur húðinni
dökka, fallega
og gullslegna
áferð. Fullkomið
við sérstök tilefni
en gefur ekki
varanlegan lit.
Inniheldur flögur
úr 24K gulli.
Notist að vild.
Liturinn hentar
öllum.

MEÐAL INNIHALDSEFNA
■ Grænt te sem berst gegn sindurefnum sem
geta verið skaðleg húðinni. Það spornar gegn UV-geislum sólar
og hefur róandi áhrif á húðina.
■ A-vítamín sem er mikilvægt fyrir endurnýjun, viðhald og
heilsu húðarinnar.
■ E-vítamín sem hjálpar til við að koma jafnvægi á húðina.
■ Shea butter sem er einstaklega rakagefandi. Það er unnið
úr hnetum karite-trésins. Það stuðlar að enduruppbyggingu
húðfrumanna og gefur húðinni aukinn teygjanleika.
■ Gingko biloba sem hjálpar til við að styrkja viðkvæma
húð. Stuðlar að aukinni kollagen-framleiðslu og jafnar áferð
húðarinnar.
Vörurnar eru olíulausar og án rotvarnarefna (parabena).

Mælt er með
því að nota
sérstakan
Xen-tan
hanska þegar
vörurnar
eru bornar á.
Áferðin verður
mun jafnari
og minni
hætta er á að
hendurnar
verði flekkóttar.
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Gifting undir berum himni
Sífellt fleiri velja nú þann kost að gifta sig undir berum himni. Fjölmargir fallegir staðir um allt land henta vel til útibrúðkaupa.
Hvort sem skógur er valinn, falleg fjara eða útivistarsvæði þá eru möguleikarnir óþrjótandi.

G

egnum aldirnar hafa hjónavígslur að nær
öllu leyti farið fram í kirkjum landsins.
Það færist þó sífellt meir í vöxt að verðandi brúðarhjón velji frumlegan og skemmtilegan stað fyrir hjónavígsluna utan kirkjunnar.
Þeir sem eru að skipuleggja giftingu og vilja
notast við óhefðbundinn giftingarstað hafa úr
mörgum skemmtilegum stöðum að velja um allt
land.

Perlur á höfuðborgarsvæðinu
Ýmis útivistarsvæði á höfuðborgarsvæðinu hafa
verið nýtt til útigiftinga undanfarin ár. Þar má
meðal annars nefna Grasagarðinn í Laugardal,
Elliðaárdal og Heiðmörk. Klambratún og Kjarvalsstaðir hafa einnig orðið fyrir valinu og það
sama má segja um Ásmundarsafn og Árbæjarsafn. Giftingar í Nauthólsvík hafa einnig færst í
vöxt og þá sérstaklega eftir að ylströndin varð að
veruleika. Síðan tekur bara örfáar mínútur að
sigla frá Reykjavík út í Viðey og þar hafa brúðkaup verið haldin af og til í mörg ár.
Sumarbústaðir eru einnig skemmti legir
brúðkaupsstaðir. Þá er upplagt að skella upp
stóru veislutjaldi í garðinum og ekki er verra ef
brúðkaupsgestir geta tjaldað við bústaðinn.
Þrastaskógur, Þjórsársalur og Þórsmörk hafa
einnig hýst brúðkaup ásamt öðrum náttúruperlum landsins.

Gifting á Þjóðhátíð
Íbúar Vestmannaeyja og Suðurlands hafa nýtt
Herjólfsdal til giftinga og einu sinni fór þar fram
brúðkaup við setningu Þjóðhátíðar. Bjarnarey,
sem er ein úteyja Vestmannaeyja, hefur einnig
verið nýtt til brúðkaups. Hún verður að teljast
með ævintýralegri stöðum hérlendis til giftinga
enda útsýnið ægifagurt og aðkoman að eyjunni
stórbrotin.
Akureyri og nágrenni bjóða upp á marga
fallega staði til útibrúðkaupa. Kjarnaskógur
er ekki bara vinsælt útivistarsvæði heldur er
hann einnig nýttur undir brúðkaup, til dæmis
við svokallaðan Kirkjustein. Lystigarðurinn
á Akureyri er ekki síður fallegur staður undir
brúðkaup. Norðlendingar geta einnig skroppið
í Dimmuborgir í Mývatnssveit sem er mjög
fallegur staður fyrir útibrúðkaup. Laxárvirkjun og Vestmannavatn eru einnig vinsælir
giftingarstaðir í nágrenni Akureyrar.
Selskógur á Suðurnesjum er lítill skógur við
afleggjarann til Grindavíkur. Þar er frábært útivistarsvæði sem hentar vel fyrir giftingar. Einnig má nefna svæðið við Reykjanes- og Garðskagavita sem skemmtileg svæði á Suðurnesjum
auk Bláa lónsins.
Austurland býr yfir mörgum náttúruperlum
og ein þeirra, Hallormsstaðaskógur, er stundum
nýtt undir útibrúðkaup.
- sfj

Siggi Hlö

Veistu hver
ég var?
Laugardaga
kl. 16 – 18.30

Inga Elísabet Vésteinsdóttir og Orri Harðarson giftu sig þann 4. október árið 2008.
MYND/ÚR EINKASAFNI
Inga bar fram bónorðið yfir rjúkandi kakóbolla á Þorláksmessu.

Fékk bónorð
með kakóbollanum
„Hún bar upp bónorðið yfir kakóbolla á Þorláksmessu fyrir sex
árum, á kaffihúsi hér nyrðra. Ég þurfti ekki að hugsa mig um,“
segir Orri Harðarson tónlistarmaður, þegar hann er beðinn um
að rifja upp brúðkaupsdaginn, en þau Inga Elísabet Vésteinsdóttir höfðu byrjað saman í lok sumars, það sama ár. Þau ákváðu
svo að gifta sig innan árs, líka fyrir norðan, í bakgarðinum hjá
foreldrum Ingu. Giftingin fór fram 4. október 2008 að ásatrúarsið.
„Við teljumst sjálfsagt seint til trúaðra og hefðum því jafnvel
gift okkur hjá sýslumanni, nema hvað Hilmar Örn allsherjargoði
er góður vinur minn og við erum bæði skráð í félagið. Hilmar
kom norður og helgaði stað og stund og svo hétumst við hvort
öðru. Sumir fara með heitin upphátt en við fórum með okkar í
huganum og horfðumst í augu á meðan,“ rifjar Orri upp. „Þetta
var hugljúf stund og falleg athöfn.
Hvorugt okkar er mikið fyrir tilstand, svo það voru bara
okkar allra nánustu með okkur þennan dag. Vinir okkar, Pálmi
Gunnarsson og Kristján Edelstein, fluttu fyrir okkur tvö lög úti
á pallinum og svo var boðið upp á grillað lamb á eftir. Við eigum
enn eftir að fara í brúðkaupsferð, en það er bara gaman að eiga
hana inni.“

Edef]Td]SgbeY\X
Öll brúðhjón fá glæsilega svuntu með nöfnum
sínum og brúðkaupsdegi ísaumuðum.

Íslensk kennslubók í matreiðslu fylgir!
Gildir um

hrærivélar.

4dSd^W[]gd
Þau brúðhjón sem koma við í verslun okkar og
skrá sig á brúðargjafalista fá nöfnin sín sjáfkrafa
skráð í pott. Í lok sumars verða heppin
brúðhjón dregin út og hljóta þau að launum
nýju KitchenAid matvinnsluvélina, nýju
KitchenAid brauðristina, nýja KitchenAid
blandarann og nýja KitchenAid
töfrasprotann, samtals að verðmæti
um 200 þúsund krónur.

Nýjar

FOR THE WAY IT´S MADE

vörur

