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Anna 4 år
Grat tis på din dag vår
kära Anna! Önskar 
mor mor, mor far,
mor bror och mos ter.

Välkommen till världen Emil 
Son till Anna An ders son och Lars Lar s son.
Lil le bror till Kal le och Ebba, barn barn till Bar bro
Kris ter, Gert och Lin nea. Änt li gen är du här.
1 mars kl 14.11.

Grattis Mattias 
Nu är du äntligen
färdig jurist efter 5
intensiva år, som du 
har kämpat!
Vi ser fram emot att 
följa dig längs juridi-
kens resa och tror på 
dig. Du är bäst!
Mamma, pappa,
lillebror, mormor,
farmor, farfar
och Tussen.
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Anna Andersson
och

Lars Larsson
Gokyrkan

den 1/3 2019.
Tack till alla som

närvarade.
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Anna An ders son och Lars Lar s son
Vig da i Go kyr kan den 1 juni.

under bar himmel och strålande sol.
Hjärt ligt tack till fa milj och vän ner för en un der bar

dag som vi ald rig kom mer att glöm ma.
Nu ser vi fram emot res ten av våra liv till sam mans!

Hälsn. Anna & Lars
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Anna Andersson
och

Lars Larsson
Vigda i Gokyrkan

den 1 mars.
Stort grattis och

tack för en
underbar dag.

”All lycka vi
önskar

till er båda två
när ni nu  

tillsammans
genom livet börjar gå.”

Varma  
lyckönskningar från 

Klas och Mia
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Anna An ders son och Lars Lar s son
Vig da i Go kyr kan den 1 juni.

Hjärt ligt tack till fa milj och vän ner för en un der bar
dag som vi ald rig kom mer att glöm ma.

Nu ser vi fram emot res ten av våra liv till sam mans!
Hälsn. Anna & Lars
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