Huskeliste til dit bryllup
10 måneder inden
Print huskeliste
Bestil tid i kirke eller på rådhuset
Bed om fri fra arbejde
Læg et budget
Book feststed
Book receptionssted
Book overnatning

8 måneder inden
Find inspiration til:
Invitationer
Dekoration/borddækning
Kjole
Blomster og buket
Underholdning
Sørg for borde, stole service mm.
Planlæg og book evt. bryllupsrejse
Lav ønske liste
Lav gæste liste
Find alle adresser til invitationer

6 måneder inden
♥
Invitationer:
Design
Bestil
Send
Book tjenere J
Book bartender
Book kok
Book musik og underholdning
Book fotograf
Book tid hos frisør/stylist
Book tid til prøveopsætning
Til bruden, bestil:
Kjole
Sko
Smykker
Taske
Lingeri
Tilretning af kjole

5 måneder inden
Bestil vielsesringe
Til gommen, bestil
Jakkesæt
Slips/butterfly
Bælte
Undertøj
Tilretning af jakkesæt
Vælg forlover/bestman
Vælg toastmaster

4 måneder inden
Ægtepagt, kontakt advokat
Navneændring
Bestil brudebuket
Bestil brudepigebuketter
Bestil knaphulsblomst
Bestil pynt til vielsessted
Bestil borddekorationer
Bestil transport til brudeparret
Ægteskabserklæring

Har du brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakt os på 30488484 eller kontakt@TjenerTeamet.dk
TjenerTeamet.dk

3 måneder inden
Book prøvesmagning af kage
Bestil bryllupskage
Øv bryllupsvals
Menu, bestil:
Snack
Forret
Hovedret
Børnemenu
Natmad
Velkomstdrink
Vin, øl, sodavand, spiritus
Kaffe og likør
Book tjenere
2 måneder inden
Uddeleger opgaver til venner/familie
Book manicure/pedicure
Book ansigtsbehandling
Registrer gæsternes svar
Lav bordplan
Tilpas bestillinger (mad, drikke, service)
Find location til jeres bryllupsbillede
efter kirken
Find evt. barnepige
Lav en playliste til og efter middagen
Lav menukort/program for dagen
Lav bordkort

30 dage inden
Øv brudevals igen, hvis behov
Få tilrettet kjolen
Gå brudeskoene til
Hent vielsesringene
Bestil salmeoversigt
Køb gæstebog
Køb morgengaver
Send prøvelsesattest til
kirkekontoret
Tjek at alt pynt og dekoration er købt
Tjek op på de uddelegeret opgaver
Skriv talen færdig
Gennemgå dagen med toastmaster
Udarbejd køreplan med toastmaster
Gennemgå festen med andre
leverandører (overtjeneren)

Dagen før den store dag
Pak en taske med:
Skiftetøj
Skiftesko
Hårnåle
Hårlak
Panodiler
Nål og tråd
Sikkerhedsnål
Sørg for pynten er klar til kirken og
lokale
Snak med overtjener om alt er på plads
Forbered betaling til leverandøre hvis
dette skal gøre på dagen
Giv ringene til din kommende mand
Hæv penge til hyret personale
Informere om evt. Rettelser til personale
Bryllupsdagen
Spis morgenmad
Husk ringene
Tjek at kagen er klar
Tjek at opdækningen er klar

Har du brug for hjælp, er du meget velkommen til at kontakt os på 30488484 eller kontakt@TjenerTeamet.dk
TjenerTeamet.dk

