
Det perfekta bröllopsdatumet 2021 till 2025

Översikt över populära bröllopsdatum på helger (lördag, söndag) med eftertraktade 
nummersekvenser och skottnummer.

2021 2022 2023 2024 2025

"21" som veckodag 

21.02.2021 (Söndag) 

21.03.2021 (Söndag) 

21.08.2021 (Lördag) 

21.11.2021 (Söndag)

"22" som veckodag

22.01.2022 (Lördag) 

22.05.2022 (Söndag) 

22.10.2022 (Lördag)

"23" som veckodag 

23.04.2023 (Söndag) 

23.07.2023 (Söndag) 

23.09.2023 (Lördag) 

23.12.2023 (Lördag)

"24" som veckodag 

24.02.2024 (Lördag)

24.03.2024 (Söndag) 

24.08.2024 (Lördag) 

24.11.2024 (Söndag)

"25" som veckodag 

25.01.2025 (Lördag)

25.05.2025 (Söndag) 

25.10.2025 (Lördag)

"1" som veckodag 

01.05.2021 (Lördag) 

01.08.2021 (Söndag)

"2" som veckodag 

02.01.2022 (Söndag) 

02.04.2022 (Lördag) 

02.07.2022 (Lördag) 

02.10.2022 (Söndag)

"3" som veckodag 

03.06.2023 (Lördag) 

03.09.2023 (Söndag) 

03.12.2023 (Söndag)

"4" som veckodag 

04.02.2024 (Söndag) 

04.05.2024 (Lördag) 

04.08.2024 (Söndag)

"5" som veckodag 

05.01.2025 (Söndag) 

05.04.2025 (Lördag) 

05.07.2025 (Lördag) 

05.10.2025 (Söndag)

"20" som veckodag 

20.02.2021 (Lördag)

20.03.2021 (Lördag) 

20.06.2021 (Söndag)

20.11.2021 (Lördag)

"20" som veckodag 

20.02.2022 (Söndag)

20.08.2022 (Lördag)

"20" som veckodag 

20.05.2023 (Lördag) 

20.08.2023 (Söndag)

"20" som veckodag 

20.01.2024 (Lördag) 

20.04.2024 (Lördag) 

20.07.2024 (Lördag)

20.10.2024 (Söndag)

"20" som veckodag

20.04.2025 (Söndag) 

20.07.2025 (Söndag)

20.09.2025 (Lördag) 

20.12.2025 (Lördag)

Veckodag = Månad 

04.04.2021 (Söndag)

06.06.2021 (Söndag)

08.08.2021 (Söndag) 

10.10.2021 (Söndag)

12.12.2021 (Söndag)

Veckodag = Månad 

01.01.2022 (Lördag)

Veckodag = Månad 

01.01.2023 (Söndag)

09.09.2023 (Lördag)

11.11.2023 (Lördag)

Veckodag = Månad 

05.05.2024 (Söndag)

07.07.2024 (Söndag)

Veckodag = Månad 

02.02.2025 (Söndag)

2:a siffran dag = månad 

24.04.2021 (Lördag) 

26.06.2021 (Lördag) 

28.08.2021 (Lördag)

2:a siffran dag = månad 

24.04.2022 (Söndag) 

26.06.2022 (Söndag) 

28.08.2022 (Söndag)

2:a siffran dag = månad 

21.01.2023 (Lördag)

2:a siffran dag = månad

21.01.2024 (Söndag)

23.03.2024 (Lördag)

25.05.2024 (Lördag)

27.07.2024 (Lördag)

29.09.2024 (Söndag)

2:a siffran dag = månad 

22.02.2025 (Lördag)

23.03.2025 (Söndag)

27.07.2025 (Söndag)

Nummerföljd "1, 2, 3

-

Nummerföljd "2, 3, 4" 

02.03.2024 (Lördag)

Nummerföljd "3, 4, 5"

-

"1" i dag, månad, år 

10.01.2021 (Söndag) 

16.01.2021 (Lördag) 

17.01.2021 (Söndag) 

31.01.2021 (Söndag)

„"2" i dag, månad, år

12.02.2022 (Lördag) 

20.02.2022 (Söndag)

26.02.2022 (Lördag)

27.02.2022 (Söndag)

"3" i dag, månad, år

-

"4" i dag, månad, år

14.04.2024 (Söndag)

"5" i dag, månad, år

25.05.2025 (Söndag)

"12" i datumet

12.06.2021 (Lördag) 

12.09.2021 (Söndag)

12.12.2021 (Söndag)

"12" i datumet

12.11.2022 (Lördag) 

11.12.2022 (Söndag)

Dag med "2" Månad med

"1“

02.01.2021 (Lördag)

02.10.2021 (Lördag)

Dag med "2" Månad med

"2"

20.02.2022 (Söndag)

Dag med "2" Månad med

"3"

-

Dag med "2" Månad med

"4"

20.04.2024 (Lördag)

Dag med "2" Månad med

"5"

-

Selfiewall – Det perfekta bröllopsdatumet 2021 till 2025            Beställ Selfiewall www.selfiewall.net            info@selfiewall.net            1/3

http://www.selfiewall.net/
mailto:info@selfiewall.net


Selfiewall - din fest, dina bilder

Bröllopsbildspel med festbilder från din mobiltelefon live på beamern.

Använd det vackra bröllopsdatumet som en hashtag för Selfiewall på din fest.

Bröllopsdatum : 02.01.2021 → Hashtag: #2121

Bröllopsdatum : 21.08.2021 → Hashtag: #21821

Bröllopsdatum : 22.01.2022 → Hashtag: #22122

Bröllopsdatum : 23.09.2023 → Hashtag: #23923

Bröllopsdatum : 02.03.2024 → Hashtag: #2324

Bröllopsdatum : 25.05.2025 → Hashtag: #25525

Boka Selfiewall för din fest eller som en gåva till en väns fest.

Festglädje för många tillfällen: Med Selfiewall får din plats en virtuell fotovägg i XXL-format. Du tar emot 

festbilder från gästernas mobiltelefoner och projicerar dem live på en vägg som ett bildspel i realtid. Allt du 

behöver för bildspelet för en fotopresentation: Projektor, bärbar dator, internet, tillgång till Selfiewall och en 

egen hashtag. Kom igen: www.selfiewall.net
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Firar ett bröllop med Selfiewall

• Alla gäster deltar

• Skicka ett obegränsat antal foton från din mobiltelefon till beamern

• Skicka hälsningar, gratulationer och emojis

• Skicka musikönskemål till DJ:n

• Moderera och radera foton

• Ladda ner bilderna efter festen

• Delta spontant och anonymt, utan registrering.

• Ingen reklam

Har du frågor om Selfiewall?

Vi hjälper dig gärna.

Selfiewall Team c/o hma GmbH 

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresden 

Telefoon : +49 (0) 351 / 500 97 21 

E-mail : info@selfiewall.net
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