
Huskeliste
Tillykke med forlovelsen, nu begynder en fantastisk rejse sammen med din partner 

og kommende ægtemand for alvor. For at gøre bryllupsplanlægningen så smidig som 
muligt har vi lavet en lille tidslinje, som kan hjælpe dig på vej.

Bryllupsdagen:  
Slip alt ansvar - nu er fokus kun på jer! 

Nyd jeres store dag - begyndelsen på 
jeres nye liv sammen!

Beslut jer for en bryllupsdato tidligt, eftersom 
den kirke eller det festlokale, I gerne vil giftes 
i, kan være populært og fuldt booket i lang 
tid frem. Hav gerne et par reservedatoer i 
tankerne. Beslut jer for, om I vil have et særskilt 
tema for brylluppet. Skal det følge årstiden, have 
et farvetema eller noget andet? Få også klarhed 
over, hvad der indgår i prisen for jeres booking 
af  festlokale og få vished for, at alle gæster kan 
være i lokalet.

Gå igennem vielsen, gerne sammen med bru-
depiger og brudesvende/toastmaster, så alle 
ved, hvad der skal ske under vielsen, og 
hvem der skal stå hvor og gøre hvad. Hvis bru-
den skal have åbne sko eller en kort kjole, kan 
hun give sine ben og fremfor alt fødderne lidt 
ekstra omsorg. Tag et fodbad, smør fødderne 
ind i creme, og giv tåneglene lidt pedicure. 

Tjek finanserne og fakturaerne fra leverandø-
rerne. Mange fakturaer skal betales inden den 
store dag. Overholder I budgettet?

Sørg også for at afstemme med jeres wedding 
planner, alternativt toastmaster m/k, at 
vedkommende føler sig tryg med de opgaver, 
der er stillet. Det skaber tryghed hos alle at 
lave regelmæssige afstemninger.

Hvis ikke alle detaljer er på plads til at sende 
invitationerne ud, så send et Save-the-date 
kort først og send så selve invitationen, når 
al information er på plads (dog senest tre 
måneder før bryllupsdagen).

Hvis I ’ansætter’ venner og familie til at hjælpe 
jer med bryllupsplanlægningen, så vær tydeli-
ge, når I uddelegerer opgaverne. Forklar hvad 
I gerne vil, og hvad det eventuelt må koste, så 
går planlægningen meget nemmere, og I får 
en roligere rejse mod brylluppet. Sørg for at 
vælge personer, som I stoler på, og som 
sikrer, at I får det bryllup, I har drømt om.

9-12 måneder inden brylluppet
  Vælg brudepiger og brudesvende og spørg 
personerne

  Vælg en toastmaster m/k og spørg 
personen

  Vælg et værtspar ud og spørg personerne
  Indhent flere forskellige tilbud fra catering-
firmaer, alternativt diskuter bryllupsmenu 
med den restauratør, som I afholder 
bryllupsfesten hos

  Book musik og/eller underholdning til vielse 
og fest

  Besøg en bryllupsbutik og prøv kjoler – 
husk at mange butikker har fire måneders 
ventetid på brudekjoler

  Køb tøj til brudgommen
  Book en bryllupsfotograf
  Book bryllupssuite til bryllupsnatten
  Bestil invitationer og andre tryksager

12-18 måneder inden brylluppet
  Bestem jer for et budget
  Prioriter, hvad der er vigtigst for jer.
  Book vielsen via kirke eller vielsesfor-
retter

  Book lokaler til bryllupsfesten
  Lav en gæsteliste (husk på, at hver gæst 
koster ca. 750-1000 kr., så her er der 
mulighed for at holde omkostningerne 
nede, afhængig af hvor mange I inviterer).

  Ansæt eventuelt en bryllupsarrangør 
(wedding planner)

6-9 måneder inden brylluppet 
  Bestil bryllupsrejse
  Book transport til vielsesstedet
  Arranger tøj til brudepiger og/eller brudes-
vende/best man

  Lav eventuelt en hjemmeside/blog, hvor I 
supplerer indbydelsen med vigtig informa-
tion såsom ønskeliste og specifikke detaljer

  Beslut jer for bryllupsmenuen
  Bestil bryllupskage
  Bestil brudebuket og blomsterdekorationer
  Book frisør og makeupartist
  Køb tilbehør som sko, smykker og undertøj
  Køb vielsesringe
  Book møde med præsten/vielsesforret-
teren

  Send invitationer ud

2-6 måneder inden brylluppet
  Gå igennem spillelisten med en DJ eller 
det live band, der er booket til lejlighe-
den. Alternativt; afstem forventninger 
med den underholdning, I har booket.

  Har I gæster, som rejser langvejsfra? 
Så tjek overnatningsmuligheder i byen. 
Er det muligt at opnå rabat, hvis man 
booker mange værelser?

  Bestil prøvelsesattest (gyldig i fire 
måneder)

  Udfyld og indsend blanketter for 
navneændring (hvis en af  jer skifter 
efternavn)

  Sørg for, at I har gyldige pas med det 
rette efternavn anført (til bryllupsrejsen)

4-8 uger inden brylluppet
  Skriv en detaljeret liste over alt, hvad der 
skal gøres, og hvem der har ansvaret for 
hvad

  Køb morgengaver
  Få styr på tryksager som vielsesprogram, 
menu og program for festen

  Køb eventuelt små gaver til jeres gæster

1-4 uger inden brylluppet
  Dobbelttjek leverancer, som skal leveres 
dagen inden eller på bryllupsdagen

  Afstem med dem, der leverer maden, og 
angiv det endelige antal gæster

  Lav en bordplan
  Gå i de sko, som I skal have på på bryllups-
dagen

  Prøv bryllupstøjet en sidste gang, så det 
kan finjusteres

  Hent vielsesringene
  Book tid hos frisøren for at ’prøvekøre’ 
frisuren

  Skriv tale til hinanden
  Pak en ’godt at have med’-taske med 
makeup, neglefil, tandtråd, myntepastiller, 
hovedpinepiller, plaster, nål og tråd, sikker-
hedsnåle, neglelak og vådservietter. 

  Sørg for at hvile i dagene inden brylluppet, 
eftersom det kræver en del energi at være 
i centrum en hel dag. 


