
As Bodas de Ouro
de Ilgo e Luci Bartz

Luci e Ilgo Bartz festejam 50 anos de união

Loraine e Anselmo comemoraram Bodas de OuroEm família: 50 anos de matrimônio foram celebrados

Mônica e Luciano, o casal, Jaqueline e Álvaro, Andréia e Alberto

Casal com os filhos, netos e bisneto
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No dia 27 de julho, Ilgo e 
Luci Bartz completaram 50 
anos de casados e escolheram 
o dia seguinte, 28 de julho, 
para festejarem a ocasião, com 
cerimônia às 10 horas condu-
zida pelo pastor Décio Weber 
na Comunidade Evangélica de 
Linha Andréas.

O casal recebeu homena-
gem dos filhos Álvaro Luiz e 
esposa Jaqueline Bartz, Al-
berto e esposa Andréia Bartz, 
Luciano e esposa Mônica Bartz, 
assim como dos netos Michele, 
Vinícius, Andressa, Leonardo e 
Pedro, e do bisneto Vicente. A 
decoração foi caprichosamen-
te assinada por Naura Kussler 
e o almoço foi preparado por 
Ilma Schwengber e equipe. A 
recepção ainda foi animada 
pelo DJ Marcos Beskow.

Anselmo e Loraine também festejam 50 anos de casados
No dia 16 de junho, o casal 

Anselmo e Loraine Iserhard 
comemorou Bodas de Ouro, 
com cerimônia na Igreja Evan-
gélica de Vera Cruz, conduzida 
pelo pastor Décio Weber. A 
recepção ocorreu na Comuni-
dade Evangélica, que recebeu 
decoração especial para a 
ocasião. 

O jantar foi preparado pela 
equipe de Horst Schuh e a ani-
mação foi do Trem da Alegria. 
O casal recebeu o carinho 
especial do filho Guido José 
e esposa Angélica Iserhard 
e do neto Henrique Vinícius 

Iserhard, assim como da filha 
Dagla Cladiane Iserhard e de-

mais familiares e amigos para 
esta ocasião tão especial.
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