Planeringskalender
~ i n f ö r v å rt b r

llop ~

På www.brollopsguiden.se/planeringskalender kan du skapa en egen interaktiv planeringskalender!

12 månader innan
Bestäm datum och tidpunkt för vigseln:
Bestäm bröllopets stil/karaktär:
Boka kyrka eller vigsellokal:

9 månader innan
Bestäm bröllopsklädsel, ska den sys, hyras eller köpas:
Besluta er för en budget och hur bröllopet ska betalas:
Boka festlokal:
Boka fotograf:
Påbörja gästlistan:
Välj vilka som ska ingå i ert bröllopsfölje:

6 månader innan
Börja tänka på bröllopsmenyn och andra festarrangemang:
Utse en toastmaster/toastmadame:
Beställ brudbukett, tärnbuketter och blommor. Tänk på ev. färgtema för hela bröllopet:
Utforma och beställ inbjudnings-, placerings- och tackkort:
Välj och boka / köp klädsel till tärnor och brudnäbbar:
Planera för bröllopsresan:
~ sid 1 ~

4 månader innan
Boka en tid för att träffa vigselförättaren och gå igenom vigselceremonin:
Gå igenom sång och musik med de musiker ni ska ha och välj ev. någon solist:
Färdigställ menyn:
Boka den utrustning och de festtillbehör ni planerar hyra:
Planera och bestäm bröllopsparets samt gästernas övernattning:
Boka alla transportmedel (till/från kyrka, frisör, fotograf ):

3 månader innan
Beställ tid hos frisören för brudklädseln (hår och sminkning):
Införskaffa bröllopsparets alla tillbehör:
Gör upp ett program över vad som ska hända under bröllopsdagen:
Utse någon som hjälper till med det praktiska:
Välj och beställ vigselringarna samt beställ gravyr:
Kontakta skatteverket för hindersprövning:

6-8 veckor innan
Skriv inbjudningskorten och skicka ut dem:
Beställ bröllopstårtan:
Skriv ner en detaljerad inköpslista om ni planerar att själva arrangera bröllopsfesten:
Skriv ner en önskelista över bröllopspresenterna och lämna den till någon som kan informera gästerna:
Gör vigselprogram, festprogram, placeringskort, menykort:
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1 månad innan
Prova alla bröllopskläder och kontrollera att allt är klart:
Träffa frisören för en sista avstämning av frisyr, färger och annat:
Förbered en placeringslista och skiss över bordsplaceringen:

2 veckor innan
Hämta vigselringarna och försäkra er om att de passar:
Kontakta fotografen för avstämning av alla detaljer:
Besök festlokalen och gör en genomgång av bröllopsmiddagen:
Samla alla som har en uppgift vid bröllopet och gå igenom bröllopsschemat:
Kontrollera bokningar (transporter, blommor, hyrsaker m.m.):
Gör klart bordsplaceringen:

1 vecka innan
Lämna in hela bröllopsklädseln till frisören så att allt finns på plats på bröllopsdagen:
Repetera vigselceremonin en sista gång med de berörda:

dagen innan
Räkna med att det kan bli ett och annat som måste ordnas i sista minuten:
Lämna in kläder m.m. ni behöver för bröllopsnatten och dagen efter på det ev. hotell där ni ska övernatta:
Dekorera kyrka, bröllopsbil och festlokal:
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bröllopsdagen
Ät en ordentlig frukost så ni orkar hela dagen:
Hämta alla buketter hos floristen:
Kom ihåg ringen/ringarna:
Påklädning och sminkning hos frisören:
Koppla av och njut. Det är ER dag och bröllopet kommer bli ett fantastiskt minne för livet!

efter bröllopet
Lämna tillbaka alla hyrsaker:
Städa festlokalen:
Packa för bröllopsresan:
Kontrollera att namnen på pass och biljetter stämmer:
Se över allt som måste namnändras (körkort, pass, kontokort m.m.):
Beställ och skicka tackkort till alla som uppvaktade er på bröllopsdagen:
Ge gärna blommor till de som hjälpt er med ert bröllop:
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