
BRÖLLOP I GRÄSMARK
TrycksakerHembygdsgårdenKyrkan Fotograf Catering

Charmiga stugor, fina växter,

stor parkering, kök och

toaletter på plats.

Här finns byggnader och

samlingar från olika epoker av

Gräsmarks historia.

Ett perfekt ställe för just ditt

drömbröllop!

Kolla att datumet som ni

tänker att gifta er är ledig.

Visste du att Gräsmarks kyrkan

är en populär bröllopskyrka

med anor från 1663?

Fantastiska målningar i taket,

yttre renoveringen i 1975 och

ett vackert läge vid Lilllsjön

gör den till en av Sveriges

finaste kyrka.

Här kan du vigas kyrkligt och

fortsätta dagen efteråt

antingen vid Kalasmakeriet

eller Hembygdsgården.

Ta kontakt med Juliette Jahn

som tillverkar allt från

inbjudningar, välkommens

skylt, meny, tackkort till

placeringskort med en

personlig och unik look.

Individuella ort skisser, illu-

strationer, anpassade färger

till ert bröllopstema och

utvalda material gör era

trycksaker till en absolut

höjdpunkt.

Caroline Dahlén, en fantastisk

fotograf från Värmlands

djupa skogar som känner fina

fotoplatser i Gräsmark som

ingen annan.

Att få vara en del av någons

bröllopsdag är så speciellt

och att vara någons

bröllopsfotograf är helt

fantastiskt! Hon kommer göra

allt för att få er att känna er

bekväma under er dag.

Professionell, med ett stort

leende och stort stöd från

början till slut.

Kalasmakeriet på Prästgårn

lockar gäster från hela Sverige

med god och fräsch mat till

restaurangen som ligger vid

Lillsjön i Gräsmark.

De erbjuda även catering till

bröllop. Ta kontakt angående

planering för hur ni vill att just er

bröllopsmiddag ska se ut.

Bröllop är en speciell dag och

de vill göra sitt yttersta för att

det blir såsom ni tänkt er.

K
ontak

t Juliette Jahn
hej@juliettesatelier.se
Tel.: 0722240328 I @juliettesatelier
www.lettersbyjuliette.se

Caroline Dahlén
info@carolinedahlen.se

@carolinedahlen
www.carolinedahlen.se

Kerstin & Johanna Andersson
johanna@kalasmakeriet.se

Tel.: 070-2054421

www.kalasmakeriet.se

Ingemar Grändemark

Tel.: 0706026921

www.grasmark.com

Sunne Pastorat

Tel.: 0565-68 88 00

www.svenskakyrkan.se/sunne/

Spara
affischen
i telefon


