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Bröllopsbestyr...
Om man planerar ett bröllop, kan man då finna hjälp på nätet?
Eller låter det för oromantiskt?
Visst, det finns en uppsjö med bröllopssidor att tillgå och ofta har de
dessutom en mycket romantisk layout.
n nästan heltäckande sajt är
www.brollopstorget.se. Där kan du
hitta allt från checklistor över vad som
måste göras, hur inbjudningskort skall
utformas, vigselprogram, fotografering,
musik, bröllopsfest
med menyförslag, till
praktiska tips inför
bröllopsresan.
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Brudklänning
Val av brudklänning kan du
också få hjälp med. Du kan
t o m virtuellt prova olika klänningar genom att först välja ut en
modell för din kroppstyp. Även
den blivande brudgummen, brud-

näbb och gäster kan få tips om klädval.

Möhippa och Svensexa
En intressant historik över möhippans och
svensexans ursprung hittar du på
www.ekuriren.se/brollop.

Gör det själv

Bordsplacering
Ett fiffigt bordplaceringsverktyg för olika
typer av bord och uppställningar kan
underlätta arbetet med bordsplaceringen.

Juridik
Ett avsnitt tar upp juridiska aspekter på
äktenskapet som hindersprövning, äktenskapsförord, giftorättsgods och namnbyte.

Gamla traditioner
Korta beskrivningar av hur t ex vigselakten går till enligt gamla traditioner, lite om
vett och etikett i kyrkan och vid bröllopsfesten finns också med på denna sida. En
rolig sammanställning över traditioner och
framför allt skrock vid bröllop finns på
come.to/brollopsHjalpen

Om du tycker om att pyssla själv, kan du
på www.brudobrollop.se få många tips
om hur du själv gör inbjudningskort, bröllopsalbum, hårprydnader och t o m din
egen brudslöja.
Här finns mer hjälp, tips och idéer:
www.brollopsexperterna.se
www.vigsel.nu
www.brollop.se
www.brollopsguiden.se
www.brollopsmagasinet.se
www.brollopsbyran.se
www.brollopsnytt.nu
www.brollopshaftet.com
http://go.to/vigselringen
www.svenskakyrkan.se/tro_och_liv/vigsel/01_om_vigsel.htm
www.brollopskalendern.nu

Frågor & svar
Fråga: Läste i förra numret av tidningen om
hur man i Outlook kan begära leverans- och
läskvitto på ett e-brev. Min fråga är nu om det
på något vis går att se när någon har skickat
ett e-brev med läskvitto till mig?
Svar: Ja, det går att se om du lägger till fältet
"Svar begärs" i din Inkorg. Du gör på följande
sätt:
1. Stå i Inkorgen.
2. Klicka på knappen Fältväljaren. Ett fönster
med en mängd fält visas på skärmen.
3. Klicka på listpilen till höger om Standardfält
och välj gruppen Alla e-postfält.
4. Leta reda på fältet Svar begärs i listan över
olika fält.
5. Klicka och dra detta fält med vänster
musknapp till de andra fälten i din Inkorg. Placera det i önskat läge, t ex mellan fältet Från
och Ämne.
6. Stäng fönstret Fältväljaren.
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7. När du nu får ett e-brev där avsändaren har
begärt ett läskvitto, kommer det att stå Ja i
detta fält.
Fråga: När jag får flera bifogade filer i ett ebrev i Outlook och skall spara dem, sparar jag
en i taget genom att högerklicka på filen och
välja Spara som. Det blir ganska tjatigt om det
är flera bifogade filer. Finns det inget smart
sätt att spara alla på en gång?
Svar: Under förutsättning att du vill spara alla
filerna i samma mapp så går det bra.
1. Markera det brev som innehåller de bifogade filerna och välj Arkiv, Spara bifogade filer,
Alla bifogade filer.
2. En ruta där alla filerna visas markerade öppnas. Klicka OK.
3. Välj sedan aktuell mapp och klicka OK.
Tips på nyttiga och intressanta webbsidor
www.spumante.se – en bra vinguide som hjäl-

per dig att hitta viner som passar dig.
http://websok.libris.kb.se/websearch/form –
en söktjänst där du kan kolla om en bok du
söker finns på ditt bibliotek.
www.dintv.com – en utmärkt TV-tablå där du
genom en klick på ett program får en kort information om dess innehåll. Du kan själv ställa in
vilka kanaler som skall visas.
www.svenskanamn.com – här hittar du allt
om svenska namn, namnregler mm.
www.fotosidan.se – en verkligt inspirerande
sida för den fotointresserade.

Har du en fråga?
Skicka dina frågor till:
redaktion@ds.todaypress.se
Du kan också faxa din fråga till oss på fax
018-15 02 10.
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