Fra vennskap i Budapest
til bryllup i norsk natur

tekst trine rambøl
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Kravene var enkle. Det skulle være sommer, det skulle være romantisk, det skulle være uteseremoni
og sjøen skulle utgjøre kulissene. Helene og Joseph fant sitt drømmested!

H

elene og Joseph De Luca giftet seg på Refsnes Gods den 6. juli denne
sommeren. Det var et romantisk og følelsesladet bryllup. Med årets
frieri i lomma kunne jo ikke bryllupet være noe dårligere. Helene husker
tilbake.
– Vi hadde jo snakket om at vi ville gifte oss, men ikke lagt noen konkrete
planer. Selv om planene ikke var konkrete, hadde Helene likevel smugtittet på forlovelsesringer og hadde funnet en ring hun ikke klarte å glemme.
En desemberkveld hun kom hjem fra jobb ble livet snudd opp ned. Hun
trodde hun kom hjem til tomt hus med låst dør og mørke vinduer, men inne
ventet hennes kjære iført dress. Hun forstod fort at noe var på ferde da hun

fikk øye på masse stearinlys som var tent i hele stuen, og følelsene veltet
frem da hun så alle de langstilkede rosene som dekket gulvet.
– Joseph sto i dress og tok meg i mot. Så gikk han ned på kne– og tror du
overraskelsen var stor da han faktisk fridde med drømmeringen min? Joseph hadde lekt detektiv og funnet frem til akkurat den ringen hans kjære
ønsket seg. Det nyforlovede paret nøt resten av kvelden med en romantisk
hjemmelaget middag.

Sommerbryllup og sjøutsikt
– Vi vurderte en stund å gifte oss i sør Europa og tenkte mye på Frankrike

og Italia, men fant etterhvert ut at det var altfor tidkrevende og vanskelig å
planlegge bryllup i utlandet. I hvert fall med den timeplanen vi har, forteller
Helene. Hun og Joseph møttes da de begge studerte medisin i Budapest i Ungarn for over ni år siden. De ble fort venner og dannet en gjeng rundt seg. Men
etter å ha vanket i samme vennegjeng i tre år, fant de ut at– kjærester– det var
det rette for dem.
– Så da ble vi kjærester. Vi ble enda mer knyttet da hunden min heller ville
være hos Joseph enn hos meg, smiler Helene og legger til at Joseph opprinnelig er fra Texas i USA. De vurderte en periode å flytte ”over there”, men etter
endt utdannelse som leger startet isteden turnustjeneste her hjemme på et
norskt sykehus. I ettertiden har alt bare gått slag i slag og paret angrer ikke på
at de valgte Norge.
– Vi er nemlig veldig glade i Norge, bekrefter hun og legger til at de begge er

glad i naturen. Og da bryllupsdagen skulle planlegges var det fortsatt mange
blanke punkter, men noe var likevel spikret før de startet - De ville ha et romantisk sommerbryllup med utendørs seremoni og med sjøen som bakgrunn.
– Og da vi så Refsnes Gods var valget lett!

Drømmebryllup
06.07.13 var dagen kommet. Helene våknet opp til et nydelig sommervær
med blå himmel og strålende sol. Hun, forloveren hennes og toastmasteren
hadde sjekket inn på Refsnes Gods kvelden i forveien. Etter en god frokost
reiste Helene og forloveren til en salong i nærheten hvor de begge ble stylet
og ordnet etter alle kunstens regler. En gammel Roll Royce hentet dem på
salongen og tok dem med tilbake til Refsnes Gods hvor seremonien stod for
tur. Seremonien fant selvfølgelig sted i hagen, under en nydelig blomsterbue

laget av roser.
– Jeg husker Joseph sto og ventet på meg under rosebuen sammen med
forloveren sin og vigsler fra Sosialhumanistene. 50 av våre venner og familie
hadde samlet seg for å dele dagen med oss. Pappa møtte meg ved bilen og
fulgte meg oppover på den røde løperen mot blomsterbuen og min kommende
mann, mens en strykekvartett spilte Wagners Bridal Chorus. Helene husker
tilbake til den flotte sommerdagen med skyfri himmel og glitrende sjø i bakgrunnen.
– Det var helt perfekt å si ”ja” på denne dagen!

Bryllupsreise
Mens det nygifte paret flyttet seg ned til sjøen for å ta bilder med fotografen,
forberedte besetningen hos Refsnes Gods treretters middag i Kongesalen.

Helene skryter av restaurantsjefen og hans profesjonalitet. Selskapet fikk
kamskjell til forrett, kalv til hovedrett og desserten bestod av sjokolademousse
med bær.
– Det var helt himmelsk. Ikke bare var maten nydelig, men restaurantsjefen
hadde valgt ut vin som passet utmerket til maten. Og han sørget for at glassene
våre aldri var tomme, smiler en fornøyd Helene. Etter at festen med kaffe, kaker
og avec var gjennomført i festsalen Vanity Fair, kunne brudeparet slappe av i
bryllupssuiten og nyte hverandres selskap. Bryllupsdagen var over, de hadde
bestått med glans, og alle som var involverte hadde gjort sitt beste. Bryllupsreise
ble det også.
– Bare noen få dager etterpå reiste vi til Maldivene hvor vi bodde på et all
inclusive hotell som var helt fantastisk! Nesten to hele uker med bare god mat,
avslapping og snorkling, avslutter hun.
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