
Praktiske gøremål før og efter brylluppet 

 

6 MÅNEDER FØR 

 Bestem jer for en dato og lav en aftale med præsten eller borgmesteren.  

 Hent eller bestil prøvelsesattest fra kommunen.  

 Lav en råskitse til et budget.  

 Bliv enige om hvor mange gæster og hvem I vil invitere.  

Nøgleord: gå på kompromis om nødvendigt. Skriv navnene ned på et stort stykke papir med plads til fire rubrikker ved 

hver: Et afkrydsningsfelt om de kommer, om der skal arrangeres overnatningsmuligheder, hvilken gave de har givet til 
brylluppet og sidst men ikke mindst, et afkrydsningsfelt som I kan krydse af, når takkekort efterfølgende sendes ud. 
Det gør det hele noget nemmere, når disse informationer er samlet på et stykke papir. 

 Undersøg forskellige og muligheder for, hvor festen skal holdes. Indhent tilbud og lav evt. en reservation.  

 Involver bedste ven og veninde. Spørg evt. om hjælp til praktiske ting og om de vil være forlovere.  

 Bestil musik og underholdning til festen. Hvad skal spilles hvornår? Skal der være ekstraordinær sang eller 
musik i kirken, bestilles det ligeledes. Det kan virke som lang tid i forvejen, men hvis du vil være sikker på at 
det band/musikere I har bestemt jer for er ledige lige netop den dag, er det en god ide at være i god tid.  

5 MÅNEDER FØR 

 Lav endelig reservation af festlokale, telt, hotel eller kro. Lejer I telt, så undersøg samtidig om de er 
leveringsdygtige i service, borde, stole, duge og servietter.  

 Find leverandør af mad, vin og dekorationer hvis dette ikke er inkluderet i aftalen med det pågældende sted.  

 Find inspiration til bryllupsrejse og indhent tilbud.  

 Gå på udkig efter brudekjole. Vil du selv være med til at designe den, så tag din tegning eller udklip fra 
forskellige magasiner med til designeren, som han/hun kan lave en skitse ud fra. Har du ikke mod på eget 
design eller har du udset dig flere forskellige fra forskellige designere/butikker, så tag en veninde med og 
fotografer de forskellige kjoler, så du kan kigge kritisk på dem i ro og mag inden du bestemmer dig endeligt 
for køb.  

4 MÅNEDER FØR 

 Læg endeligt budget.  

 Find trykkeri der skal trykke invitationer, bordkort og takkekort eller gå i gang med jeres egne kreationer.  

 Gå gæstelisten endeligt igennem.  

 Bestil mad & vin. Hvis brylluppet afvikles et sted, hvor mad og vin indgår, så bestil tid til en prøvemiddag, så i 
har smagt at alt er som det skal være.  

 Indgå aftale med serveringspersonale og sørg for at nogle står for borddækning, hvis I har lejet telt.  

 Bestil fotograf/videograf.  

 

3 MÅNEDER FØR 

 Køb brudekjole.  

 Køb gommens tøj.  



 Snak med forlovere, brudepiger og –svende om deres opgaver, tøj m.m.  

 Reserver værelse på hotel, slot eller kro til bryllupsnatten.  

 Bestil bryllupsrejse og undersøg om rejsemålet kræver vaccinationer og visum.  

2 MÅNEDER FØR 

 Bestil vielsesringe.  

 Lav en ønskeseddel og læg den hos forældre og forlovere eller få lavet en elektronisk ønskeliste hos en af de 
større kæder som har denne service. Ved denne løsning slipper I samtidig for sammenfald af ens gaver og 
byttebesvær.  

 Indlever relevant materiale til trykkeri.  

 Send invitationer ud.  

 Udvælg jer en toastmaster.  

 Begynd at planlægge tale til brud og gom.  

 Hjælp med at arrangere overnatning for de gæster der har behov for det.  

 Aftal tid med frisør og evt. makeupartist for prøveopsætning samt makeup. Medbring slør, frisure- og make-
upønsker og prøv gerne brudekjolen, når håret er sat og makeuppen er lagt. Det er rat at se det færdige 
resultat og at helheden passer sammen. Bestil samtidig tid til selve dagen.  

 Sæt jer ind i traditioner, takt og tone.  

1 MÅNED FØR 

 Kontroller, at I har modtaget prøvelsesattesten.  

 Aftal møde med præsten. Vielsesritualet gennemgås, salmer vælges og arrangementet snakkes igennem. Skal 
der være specielt arrangement i kirken, aftales dette med organist, kor og andre involverede. Samtidig aftales 
hvad der skal spilles når bruden kommer ind og når parret går ud.  

 Arranger transport til kirken for gommen og forlovere, bruden og hendes far, samt for brudeparret fra kirken.  

 Bestil brudebuket og knaphulsblomst til gommen, forlovere og brudens far, samt blomster til oppyntning af 
kirken.  

 Bestil bryllupskage, arranger hvis muligt prøvesmagning.  

 Bestil borddekorationer.  

 Gennemgå detaljer omkring arrangement med leverandører.  

 Køb morgengave til brud og gom.  

 Gennemgå gæstelisten samt dagens og aftenens arrangement med toastmaster.  

 Øv jer på brudevalsen. Kan I den ikke, så tag evt. en time hos en danselærer.  

 Hent vielsesringene.  

2 UGER FØR 

 Gennemgå gæstelisten. Hvem og hvor mange kommer?  

 Meddel det endelige antal til menuleverandøren.  

 Tale til brud og gom finjusteres.  

 Bestil evt. champagne til lykønskningsfestivitas foran kirken eller rådhuset.  

 Læg endelig bordplan. Det kan godt tage sin tid, at få planen til at gå op i en højere enhed, uden at familier 
splittes.  

 Gå brudeskoene samt gommens sko til hjemme i stuen, så de ikke klemmer på dagen. Det er mange timer i 
træk I skal have dem på.  

 Bestil evt. valuta til bryllupsrejsen.  

1 UGE FØR 



 Polterabend.  

 Gennemgå vielsesritualet sammen  

 Gennemgå alle detaljer og kontroller en sidste gang, at alt nu er på plads med stedet for afholdelse af 
brylluppet/telt- udlejningsfirmaet, tøj, menu, transport, blomster, musik og underholdning, brudesuite og 
bryllupsrejse. Informer toastmaster og hjælpere en sidste gang.  

DAGEN FØR 

 Pak kuffert til bryllupsnat og bryllupsrejsen hvis den er planlagt til dagen efter brylluppet.  

 Slap af.  

BRYLLUPSDAGEN 

 Løb talen igennem til brud og gom en sidste gang.  

 Sørg for en god afslappet morgen og nyd din morgenmad med forlover og nærmeste familie.  

 Stol på at de opgaver der er uddelegeret bliver udført til UG og læn jer tilbage og nyd dagen, aftenen og 
natten. Det er JERES dag.  

EFTER BRYLLUPPET 

 Få evt. brudebuketten konserveret.  

 Send takkegaver.  

 Aflever lånte og lejede ting tilbage til rette ejermænd.  

 Hent billeder hos fotografen.  

 Lav scrapbog for brylluppet og bryllupsrejsen.  

 Byt gaver.  

 Få navn ændret i passet samt meddel offentlige instanser om navneforandring.  

 Nyd jeres nye liv sammen, både i medgang og modgang!  

 


