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1 år før:
Sett en dato for bryllupet
Sett opp en økonomisk ramme
Book lokalet/kirke/vigsel
Velg forlover/forlovere
Velg toastmaster
Lag gjesteliste
Send gjerne ut «Save the date» kort
Husk: Noen lokasjoner til bryllup må man
booke opptil 2 år i forveien!

9 måneder før:
Velg et tema og tenk på farger
(moderne, glamorøst, bonderomantisk osv.)
Send ut invitasjoner
Bestill bryllupsreise
Finn en brudekjole (mange starter letingen etter
den perfekte kjolen både ett og to år i forveien –
vurder behovet ditt)
Finn en dress/smoking
Bestill fotograf
Bestill underholdning (DJ, band m.m.)
Begynn med dansetimer hvis man vil det
Husk accessoirer som sko, smykker og hårpynt

6 måneder før:
Registrer en ønskeliste
Bestill gifteringer
Bestem meny/booke catering
Prøvesmaking og bestilling av bryllupskake
Brudekjole og smoking sendes til skredder
Bestill blomster og annet dekor
(husk at noen blomster fås kun i visse sesonger)
Bestill bordkort og eventuelle andre trykksaker
Tenk igjennom hvordan bordplanen skal
presenteres
Bestem hvilken sang dere skal danse til som
mann og kone for første gang
Transport – til dere og gjestene

4-1 måneder før:
Book frisør & sminke (ha med referansebilder
på hva du ønsker)
Bestem deg for morgengaven
Pass på at toastmaster har fått en liste over
gjester, meny, taler og annet program
Velg ut en person som skal ta hånd om gavebordet
Bekreft alle avtaler, timer og bestillinger
Skriv talene deres til hverandre
Vær forberedt på et potensielt utdrikningslag
Snakk med fotograf og være konkret på ønsker og
bildene som må tas
Send referanseliste til DJ på sanger eller type
musikk man ønsker skal spilles
Ferdigstill bordplan
Bli enig med toastmaster om maks antall taler
for kvelden og om spesielle ønsker

1-2 uker før:
Øv på talen og print ut juksekort
Lokalet skal pyntes til fest
Sjekk værmeldingen for å unngå overraskelser!
Planlegg og gå gjennom kjøreplan for bryllupsdagen
og hvem som har ansvar for hva

Dagen før:
Hent brudebukett som du legger kjølig

Bryllupsdagen:
Husk god frokost, dette blir en lang dag. Nå skal frisyre og
sminke på plass – før du ikler deg brudekjolen. Husk et nødkit
til sminke og hår samt lommetørkle, det kan bli noen tårer i løpet
av dagen. Nå kan du bare senke skuldrene og glemme det som
ikke gikk helt som planlagt, gjesten legger ikke merke til sånt
uansett. Nyt dagen!

Etter bryllupet:
Husk å bestille takkekort for gjestenes deltakelse og gave

