Checklista månadsvis
Grattis, ni har bestämt er för att ingå äktenskap med varandra.
Här kommer mina tips för en lyckad bröllopsplanering.
10-12 månader innan:
Bestäm er för borgerlig eller kyrklig vigsel.
Bestäm datum och tid för vigsel.
Boka vigselförrättare.
Gör en preliminär bröllopsbudget.
Boka kyrka eller annan vigselplats.
Gör en preliminär gästlista.
Bestäm och boka lokal/festvåning.
8-9 månader innan:
Bestäm bröllopstema t.ex. färger och stil.
Utse tärna, bestman, toastmaster/toastmadame.
Skicka ut save-the-date till alla gäster.
Boka fotograf.
Boka frisör och make up artist.
Boka florist.
Preliminärboka logi, brudsvit samt boende för gäster.
Skall ni använda er av ett cateringföretag? Researcha marknaden och boka.
Boka underhållning/band/DJ ev, solister till vigseln.
5-6 månader innan:
Designa och beställ inbjudningskort.
Välj och beställ vigselringarna.
Införskaffa brudgummens klädsel och accessoarer.
Införskaffa brudföljets kläder (om brudparet står för detta).
Boka transporter t.ex. bil/båt/häst och vagn.
Boka ev, festtillbehör och nödvändig utrustning.
Skapa en hemsida med information om bröllopet.
Boka ett möte med toastmaster/toastmadame.

Boka bröllopsresa.
Införskaffa brudens klädsel och accessoarer.
4 månader innan:
Skicka ut inbjudningskorten, senast 8 veckor innan bröllopet.
Köp in dekorationer och tillbehör.
Skicka in hindersprövningen till Skatteverket (intyg om hindersprövning är
giltigt i fyra månader).
Fastslå meny samt dryck till bröllopet.
Beställ bröllopstårta, (om detta inte ingår i menyn på den anläggning ni valt
att hålla festen på).
Möte med florist för val av blommor.
Skriv en ev, presentlista till gästerna och informera. toastmaster/madame
och/eller.
3 månader innan:
Boka möte med vigselförrättaren och gå igenom vigselceremonin.
Gör ett körschema över bröllopsdagen.
Informera bandet/DJ/solist om önskemål av musik.
Beställ resterande trycksaker: vigselprogram, festhäfte, menyer, placeringstackkort.
Boka ev, tid hos nagelterapeut.
Köp ev, gåvor/goodie bags till gästerna.
Dubbelkolla att passen är giltiga inför bröllopsresan.
2 månader innan:
Konsultation med frisör/stylist inför bröllopsdagen.
Träffa fotografen och gå igenom bröllopsfotograferingen.
Öva in brudvalsen (ta ev, lektioner).
Lämna in förlovningsringarna för putsning.
Gör bordsplaceringen.
Tillverka/beställ en karta över bordsplaceringen.
Köp ev, morgongåva.
1 månad innan:
Prova alla bröllopskläder och kontrollera att allt passar.
Gå in skorna, (bruden bör ha ett par platta skor att kunna byta till under
bröllopsmiddagen).
Hämta ut vigselringarna och se till att de passar.
Boka ett uppföljningsmöte med toastmaster/toastmadame.

2 veckor innan:
Besök festlokalen och gå igenom middagen med personalen.
Gör en kopia av bordsplaceringen till serveringspersonalen där ni märker ut
ev, allergier och specialkost.
Uppdatera körschemat för bröllopsdagen med de senaste detaljerna.
Informera alla inblandade som har en nyckelroll under bröllopsdagen och gå
igenom körschemat.
Kontrollera bokningar (transporter, blommor, hyrsaker m.m).
1 vecka innan:
Bekräfta slutliga antalet gäster till festlokalen och justera ev.
bordsplaceringen.
Repetera vigselceremonin med alla inblandade.
Packa inför bröllopsresan (om ni reser nära inpå bröllopsdagen).
Gör ev, ”akutinköp”.
Dagen innan:
Besök nagelterapeuten.
Dekorera kyrkan, festlokalen och ev, transportmedel.
Gå och lägg er i tid.
Bröllopsdagen:
Grunda med en ordentlig frukost.
Se till att någon hämtar/tar emot alla blommor från floristen.
Se till att leverera ringarna till den som har ansvaret för dem under vigseln.
Våga släppa taget om planeringen och njut av er stora dag!
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