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ÄLVÄNGEN. En hel dags 
omvårdnad inför ögonen 
på hela mässhallen.

Mässbrudparet Kent 
Löfqvist och Louise 
Aronsson från Älvängen 
kommer aldrig att 
glömma sitt sagobröl-
lop.

– När den röda mattan 
rullades ut till limou-
sinen blev det nästan 
för mycket. Det var en 
otrolig upplevelse och vi 
är så tacksamma, säger 
Louise som numera 
heter Löfqvist i efter-
namn.

Som traditionen säger arrang-
erade Alemässan ett brudpar 
i samarbete med lokala fö-
retagare. På skärtorsdagen 
fick Louise och Kent veta att 
de hade valts ut till brudpa-
ret som skulle skämmas bort 
efter konstens alla regler. Allt 
från kläder, smycken, blom-
mor, smink, håruppsättning, 
fotografering, bröllopstårta 
och transport till Starrkärrs 
kyrka i Sveriges enda, vita, nio 
meter långa limousine. Före-
tagens generositet visste inga 
gränser.

– Får man lov att göra om 
det här, utbrister Louise när 
lokaltidningen ringer upp en 
knapp vecka efter bröllopet.

Superlativen haglar ur 
munnen och brudparet finner 
inte ord för sin tacksamhet. 

Minnena är många och starka. 
Färden i limousinen till allén 
i Kilanda, där brudparet fick 
vandra mot bröllopsfotogra-
fen som fångade sin dröm-
bild är ett speciellt fint ögon-
blick. I mässhallen var de stän-
digt påpassade och omhän-
dertagna.

– Jag trodde aldrig att det 
skulle vara så roligt att bli om-
pysslad och att folk gillade att 
se på var inget bekymmer för 
oss. Vi förstår hur mycket det 
är att hålla ordning och med 
tanke på att vi bara behövde 
boka präst, kyrka och en byg-

degård känner vi oss rejält 
bortskämda, säger Louise 
men tillägger:

– Fast vi hade aldrig unnat 
oss allt det här. Det var en ren 
bonus.

Vigseln ägde rum i Starr-
kärrs kyrka och festen i Skepp-
landa bygdegård.

– Vi var hemma halv fem 
på morgonen. En sådan härlig 
natt ville vi inte tillbringa på 
ett hotell, utan vi stannade hos 
släkt och vänner tills festen var 
slut, berättar Louise.

Strax efter klockan tre på 
eftermiddagen fick mässpubli-

ken se en förtrol-
lande avslutning 
på modevisning-
en. In kom Kent 
och blivande fru 
Löfqvist som in 
i minsta detalj 
hade förberetts 
för det stundan-
de äventyret. En 

äldre dam summerade sina in-
tryck på bästa sätt:

– Gud så vackra!

Skål älskling. Sköldéns Hästekipage & Limousine bjöd på champagne i den mäktiga 
bilen som brudparet fick färdas i. Det är Sveriges enda vita nio meter långa limousine.

– Det var som en dröm, säger brudparet.

Vilket brudpar!
– Alemässan fick se början på ett sagobröllop

Fattas bara annat!

Surte blommor förberedde de sköna och färgglada 
buketterna.

Anita Lindeberg från Klippstudion på Ale Torg tog hand 
om bröllopsfrisyren. Resultatet skvallrar om att det 
inte var första gången – och säkert inte sista.

Brudparet. Kent Löfqvist och Louise Aronsson är klara 
för avfärd mot Starrkärrs kyrka och sina löften. Profes-
sionellt förberedda av lokala yrkesmän inför det stora 
stolta ögonblicket.

Mia Svenheimer intervjuades av konferencier, 
Catharina Jentzell, om allt kring den ljuvliga 
bröllopstårtan. Hur den smakade? – Supergod, 
svarade Louise Löfqvist.

TEXT

Per-Anders Klöversjö
perra@alekuriren.se

fotograf

Allan Karlsson
redaktionen@alekuriren.se


