
Amber &  Florin
  7  M A I    2 0 1 1

O  V I A Ț Ă  P E R F E C T Ă

Cum două râuri se unesc intr-un fluviu
Cum două viziuni se transforma intr-un vis
Cum răsăritul si apusul vestesc un soare
Din două vieți frumoase...una perfectă.

Barbara Kunz Loots

Amber & Florin   7 MAI   2011

  Vã rugãm sã ne ajutaþi sã protejãm natura.  
  Vă rugăm să ne ajutați să protejam natura prin a ne trimite răspunsul pe e-mail, 
  telefon sau la pagina noastră de internet pâna la data de 12 martie, 2011.

 email rsvp@marcu.se  

 telefon +1(309) 863-5609 

 internet http://wedding.marcu.se 

  http://nunta.marcu.se

Parcarea fiind foarte limitată, un microbuz vă va  
sta la dispoziție pentru transportul de la și la hotel.  



Vã invitãm sã participaþi la sãrbãtorirea viitorului nostru înpreunã.  
În această zi se vor uni cel cu care râdem, visăm, trăim și iubim  

Amber Diane Evans și Florin Mircea Marcu 

vă invită să luați parte la bucuria lor când iși vor face jurămintele de credință 
în grădina de la reședința familiei Gustafson 

sâmbătă, 7 mai 2011  
la ora cinci după-amiază 
4420 Munjar Rd.  •  Chico, CA  SUA

Părinții miresei și mirelui, Christine & Terry Gustafson și Georgeta & Mircea Marcu,  
au plăcerea să vă invite la masă festivă, imediat după ceremonie, sub bolta pomilor  
și stelelor strălucitoare.
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