
Et år inden brylluppet
■  Bestil tid i kirken eller på rådhuset
■  Bed om fri fra arbejdet
■  Lav en gæsteliste
■  Læg et budget.
■  Beslut om I skal have et tema til brylluppet
■  Bestil fotograf til billeder og evt. også video.
■  Book tid hos frisør og evt. stylist
■  Book musik og underholdning. 
■  Vægttab, så skal du i gang nu!
■  Arranger Jeres kørsel til og fra kirken
■  Book serveringspersonale
■  Kig på brudekjoler.
■  Bestil mad og kok
■  Booke et feststed.
■  Planlæg og book en evt. bryllupsrejse
■  Overnatning til bryllupsnatten
■  Sørg for service, borde, stole mm.
■  Søg inspiration til blomster og buket
■  Søg inspiration til invitationer

6 måneder før
■  Bestil bryllupskage.
■  Bestil kjolen
■  Kig efter ringe.
■  Book tid til prøveopsætning hos frisøren
■  Vælg en struktureret toastmaster
■  Find alle adresser til invitationerne
■  Lav/bestil invitationer
■  Vælg forlover/bestman

4 måneder før
■  Hvis I ønsker ægtepagt (særeje), kontakt advokat
■  Bestil musik til kirken
■  Bestil dekorationer, buket, knaphulsblomster mm.
■  Lav en ønskeseddel

3 måneder før
■  Udfyld og send ægteskabserklæring via borger.dk
■  Send invitationer ud
■  Tjek gyldighed af pas (til evt. bryllupsrejse)
■  Bestil om nødvendigt visum (til evt. bryllupsrejse)
■  Forbered evt. navneskifte
■  Læg en tidsplan for dagen og send til toastmasteren
■  Planlæg vielsen, ring til præsten
■  Øve brudevalsen
■  Køb tøj og sko til brudgom
■  Køb vielsesringe og bestil evt. indgraveringer.
■  Uddelegér opgaver til venner og familie
■  Vælg en gavekoordinator og send ham/hende  

ønskesedlen
■  Køb accessories til bruden
■  Bestil evt. tid på en restaurant aftenen før brylluppet
■  Bestil tid til prøvelægning af makeup
■  Bestil manicure/pedicure
■  Bestil tid til ansigtsbehandling
■  Lav en playliste til under middagen og til dans senere
■  Bestil tid til kjoletilretning
■  Opret ønskeliste hos Jeres favoritbutik

Huskeliste til bryllup
At planlægge et bryllup er en stor og udfordrende opgave. Det er en af livets vigtigste 
begivenheder, og da de færreste har prøvet at arrangere et bryllup før, kan man kan 
nemt miste overblikket. Derfor er en god huskeliste til brylluppet en stor hjælp 
– lige fra STD (save the date) til de sidste takkekort er udsendt. 

Når i sidder i bilen på vej hen til kirken eller rådhuset, og alle gæsterne er kommet 
for at fejre jeres bryllup, er det vigtigt at kunne slappe af og vide at der er styr på 
alle detaljer – og det hjælper denne guide jer med.
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2 måneder før
■ Invitationer bør være udsendt
■ Begynd på bordplanen (Kan tage lang tid)
■ Bestem Jer for den endelige menu og bestil
■ Find location for Jeres bryllupsbillede efter kirken
■ Lav bordkort
■ Lav og bestil evt. sanghæfter til kirken
■ Andre tryksager: Menukort, program for dagen mm.
■ Find evt. barnepige
■ Køb drikkevarer, hvis de ikke skal købes på feststedet

Måneden før
■ Lav endelig gæsteliste og bordplan
■ Få tilrettet brudekjolen
■ Gå dine brudesko til; husk skiftesko til dagen!
■  Oplys det endelige antal gæster til feststedet  

(gerne skriftligt)
■ Gennemgå vielsen med præsten eller borgmesteren
■ Hent vielsesringe hos guldsmeden
■ Veksl evt. penge til bryllupsrejsen
■ Send prøvelsesattest til kirkekontoret
■ Køb evt. gaver til hjælpere
■ Køb en gæstebog og skriveredskaber
■ Køb morgengaver
■ Skriv talen færdig
■ Tjek op på aftalerne med frisør og makeup
■ Tjek op med alle, der har fået uddelegeret opgaver
■ Lav en stor bordplan, der kan hænges op på feststedet

■ Hæv penge, til leverandørere, der skal afregnes kontant
■  Sørg for at toastmaster tager imod musikerne, hvis de 

ankommer før jer
■ Hent kjolen og prøv tøjet en sidste gang
■ Forbered velkomsttale samt takketale til Jeres gæster
■ Gennemgå festen med feststedet og andre leverandører
■ Print og øv Jeres taler
■ Gennemgå dagen med toastmasteren
■ Find en person, der skriver alle gaver op på dagen

Bryllupsdagen
■ Aflevere festprogram til festlokalet og personalet
■ Pak en taske med skiftetøj til dagen derpå
■ Pak praktiske ting: Hårlak, hårnåle, panodiler mm.
■ Dæk borde og placer bordkortene
■ Sørg for at blomsterpynten er klar til festlokalet og kirken
■ Tjek op på om kagen er klar
■ Hæng tøjet parat og pak hårpynt der skal med til frisøren

Efter brylluppet
■ Aflever gaver til hjælpere
■ Betal alle leverandører
■  Evt. få lavet nogle fotobøger fra jeres store dag. 
■ Sæt evt. takkeannonce i avisen

Med en god huskeliste undgår man lettere stress.
Husk at bryllupsplanlægningen skal være hyggelig og sjov!
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