
Személyes
Bejelentések és Meghívók

Bejelentések és Meghívók - Születés
magyar dán
Örömmel értesítünk, hogy megszületett... Vi er glade for at meddele fødslen af...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Örömmel értesítelek, hogy ... kisbabája / lány
/fia megszületett.

Jeg er glad for at fortælle jer at... nu har en lille
søn/datter.

Amikor egy harmadik fél jelenti be a baba születését

Szeretnék bejelenteni kisbabánk
megszületését.

Vi vil gerne meddele fødslen af vores nye baby.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Örömmel mutatjuk be ...-t, újszülött lányunkat /
fiunkat.

Vi er henrykte over at introducere dig for... vores nye
søn/datter.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését, általában képeslapon a kisbaba képével

Tíz kicsi ujj, tíz kicsi lábujj, ezekkel a számokkal
növekszik a családunk. ... és ... örömmel jelentik
be ... megszületését.

Ti små fingre, ti små tæer, og med disse nye fingre og
tæer vokser vores familie... og er henrykt over at
meddele fødslen af...

Gyakori angol mondás, amikor egy pár beszeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Sok szeretettel üdvözöljük ...-t a világon. Med kærlighed og håb byder vi... velkommen til
verdenen.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Örömmel mutatjuk be családunk legújabb
tagját, ...-t.

Vi er stolte over at præsentere/annoncere det nyeste
medlem af vores familie...

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Nagy boldogsággal jelentjük be lányunk/fiunk
megszületését.

Vi himmelhenrykt over at meddele ankomsten af vores
søn/datter.

Amikor egy pár be szeretné jelenteni a kisbabájuk születését

Bejelentések és Meghívók - Eljegyzés
magyar dán
... és .... eljegyezték egymást. ... og... er forlovet.

Eljegyzés bejelentésénél
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... boldogan jelentik be, hogy eljegyezték
egymást.

... er glade for at kunne meddele deres forlovelse.

Eljegyzés bejelentésénél

Örömmel jelentjük be ... és ... eljegyzését. Vi er glade for at kunne meddele forlovelsen af... og...
Eljegyzés bejelentésénél

.... örömmel jelentik be lányuk, ... eljegyzését

...-val/vel, ... és .... fiával. Augusztusi esküvő
várható.

Hr. og Fru. ... af ..., meddeler deres datters forlovelse,...,
til..., søn af Hr. og Fru...., (også) af... . Et august bryllup
er planlagt.

Hagyományos, amikor a szülök akarják bejelenteni a lányuk eljegyzését

Gyere el ... és ... partijába, hogy megünnepeljük
az eljegyzésüket.

Kom og deltag i en fest for... og... for at fejre deres
forlovelse.

Eljegyzési partira meghívó

Szeretettel meghívunk ... és ... eljegyzési
partijára .... (dátum)

I er hjerteligt inviteret til... og... forlovelsesfest på...

Eljegyzési partira meghívó

Bejelentések és Meghívók - Házasság
magyar dán
Örömmel jelentjük be, hogy ... és ....
összeházasodtak.

Vi er glade for at meddele brylluppet/ægteskabet
mellem... og...

Házasság bejelentésénél

.... hamarosan .... lesz. Frk.... bliver snart Fru. ...
Amikor egy nő esküvőjét jelentik be

... és .... számít az Ön jelenlétére az
esküvőjükön. Szeretettel meghívják, hogy
együtt ünnepelje ezt a különleges napot velük.

Frk. ... og Hr. ... anmoder venligt om jeres
tilstedeværelse ved deres bryllup. Du er velkommen til
at komme og nyde denne specielle dag med dem.

Pár által használt meghívó formula

... és ... számít az Ön jelenlétére a fiuk / lányuk
esküvőjén ...

Hr. ... Fru. ... anmoder om jeres tilstedeværelse ved
ægsteskabet mellem deres søn/datter og... den...

Amikor házasulandók szülei hívnak meg valakit
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Mivel nagyon fontos vagy az életükben, ... és ....
számít a jelenlétedre az esküvőjükön...

Fordi I har været meget vigtige i deres liv, ... og...
anmoder de om jeres tilstedeværelse ved deres bryllup
den... på...

Amikor a pár hívja meg a közeli barátokat

Bejelentések és Meghívók - Összejövetelek / Különleges események
magyar dán
Nagyon örülnénk, ha el tudnál jönni a .... Vi ville være henrykte hvis I kunne deltage sammen med

os den... på... for...
Valamilyen szociális eseményre való meghíváskor

Számítunk a jelenlétedre a vacsoránál, hogy
megünnepeljük a ....

Vi anmoder om fornøjelsen af jeres selskab ved en
middag for at fejre...

Vacsorameghívás

Szeretettel meghívjuk a ... I er hjerteligt inviteret til...
Hivatalos, hivatalos eseményekre való meghíváskor. Gyakran használt vállalati vacsorameghíváskor

Szervezünk egy baráti partit, hogy
megünnepeljük a ... és örülnénk, ha te is el
tudnál jönni.

Vi holder en fest mellem venner for at fejre... og vi ville
være meget glade hvis du kunne komme.

Hivatalos, közeli barátok meghívása valamilyen fontos szociális eseményre

Nagyon szeretnénk, hogy elgyere. Vi vil meget gerne have at du kommer.
Meghívóban a meghívás után használják annak megerősítésére, hogy nagyon szeretnéd, hogy a meghívott
személy elmenjen

Szeretnétek eljönni a ...? Kunne du tænke dig at komme til... til...?
Közvetlen, barátok meghívása
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