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1 års-tidslinje 
	  
	  
	  

12 måneder før: 
o Annoncere	  forlovelsen	  til	  venner	  og	  familie.	  
o Sørg	  for	  begge	  familier	  møder	  hinanden,	  hvis	  de	  ikke	  allerede	  har	  gjort	  det.	  
o Hold	  en	  forlovelsesfest	  ,	  hvis	  i	  har	  lyst.	  
o Vælg	  en	  stil	  til	  jeres	  bryllup	  –	  Tema,	  farver	  osv.	  
o Vælg	  en	  dato	  til	  brylluppet.	  	  
(tjek	  eventuelt	  med	  tætte	  familiemedlemmer,	  for	  at	  sikre	  de	  kan	  den	  dato)	  

o Beslut	  de	  grundlæggende	  ting:	  
	  	  	  -‐	  Hvilken	  årstid	  skal	  brylluppet	  holdes.	  
	  	  	  -‐	  Skal	  vielsen	  være	  indenfor	  eller	  udenfor.	  
	  	  	  -‐	  Skal	  det	  være	  formelt	  eller	  uformelt.	  
	  	  	  -‐	  Skal	  vielsen	  være	  om	  dagen	  eller	  om	  aften.	  
	  	  	  -‐	  Skal	  det	  være	  en	  stor	  fest,	  eller	  en	  mindre	  fejring.	  

o Beslut	  hvor	  vielsen	  skal	  være.	  
o Beslut	  jer	  for	  et	  grundlæggende	  budget	  for	  brylluppet.	  
o Prioriter	  –	  hvad	  er	  det	  vigtigste	  for	  jer?	  Gæsterne,	  maden,	  lokalet.	  
o Find	  ud	  af	  hvem	  der	  betaler	  for	  hvad	  –	  betaler	  i	  for	  alt,	  betaler	  jeres	  forældre	  
for	  noget?	  

o Åben	  en	  eventuelt	  bryllupskonto	  –	  start	  med	  at	  spare	  op	  så	  tidligt	  som	  muligt.	  
o Hvis	  i	  overvejer	  at	  få	  lavet	  en	  ægtepagt,	  kontakt	  en	  advokat	  og	  start	  processen	  
nu.	  

o Hvis	  i	  har	  et	  fortrukken	  sted	  til	  vielsen	  og/eller	  receptionen/festen,	  skal	  de	  
bookes	  nu.	  

o Beslut	  jer	  for	  hvor	  mange	  gæster	  i	  ca.	  vil	  have	  med	  –	  er	  det	  50	  eller	  500?	  
o Kig	  i	  magasiner,	  for	  at	  få	  ideer	  til	  bryllups-‐tøjet.	  
o Lav	  research	  om	  potentielle	  fotografer,	  videografer,	  bands,	  DJs,	  
blomsterhandlere	  osv.,	  som	  i	  måske	  vil	  hyre.	  Lav	  aftaler	  med	  dem,	  så	  i	  kan	  
mødes	  og	  se	  deres	  portfolier.	  

o Få	  forlovelsesringene	  vurderet	  og	  forsikret,	  hvis	  i	  føler	  for	  det.	  Og	  få	  lavet	  
eventuelle	  graveringer.	  

o Book	  en	  fotograf	  til	  at	  tage	  forlovelsesbilleder,	  hvis	  i	  vil.	  
o Tænk	  over	  hvem	  i	  vil	  have	  som	  forlover	  og	  brudepige.	  
o Start	  med	  at	  indsamle	  adresser	  til	  de	  gæster	  i	  vil	  invitere.	  
o Send	  eventuelt	  ”save-‐the-‐date	  cards”	  ud,	  dette	  er	  smart	  hvis	  jeres	  dato	  
overlabber	  helligdage	  eller	  andet.	  

o Hvis	  i	  vil	  have	  en	  bryllupshjemmeside,	  start	  med	  at	  sætte	  den	  op	  nu.	  
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11 måneder før: 
o Overvej	  bryllupsforsikringer.	  
o Find	  ud	  af	  det	  endelige	  tema/stil	  til	  jeres	  bryllup.	  
o Mødes	  med	  cateringvirksomheder.	  
o Mødes	  med	  bands	  og/eller	  DJs	  til	  receptionen	  –	  husk	  at	  lytte	  til	  demo	  cd’er	  og	  
se	  sanglister.	  

o Mødes	  med	  blomsterbindere/forhandlere	  for	  at	  se	  buketter	  og	  
blomsterarrangementer.	  

o Book	  jeres	  vielse	  lokale/kirke	  (hvis	  i	  ikke	  allerede	  har	  gjort	  det).	  
o Book	  jeres	  receptions/fest	  lokale	  (hvis	  i	  ikke	  allerede	  har	  gjort	  det),	  og	  få	  
betalt	  depositum.	  Sørg	  også	  for	  at	  der	  er	  parkering	  til	  gæsterne.	  

o Lav	  en	  ”regnvejrsdag-‐plan”,	  hvis	  i	  har	  planlagt	  at	  være	  udenfor	  til	  jeres	  
bryllup.	  

o Led	  videre	  efter	  brudekjolen.	  
o Find	  ud	  af	  hvem	  i	  skal	  have	  som	  forlover	  og	  brudepige,	  og	  spørg	  de	  valgte	  om	  
de	  vil	  påtage	  sig	  rollen.	  

o Mødes	  med	  jeres	  præst/vielsesforretteren	  og	  tal	  om	  detaljer	  til	  vielsen	  –	  vil	  i	  
lave	  jeres	  egne	  bryllupsløfter,	  hvilke	  ritualer	  vil	  i	  have	  med	  i	  vielsen	  osv.	  

o Lav	  et	  budget	  for	  jeres	  bryllupsrejse.	  
o Find	  ud	  af	  hvad	  i	  skal	  gøre	  og	  bruge	  for	  at	  få	  jeres	  prøvelsesattest.	  
	  
	  
	  
10 måneder før: 
o Hvis	  vielsen	  foregår	  et	  offentligt	  sted,	  få	  nødvendige	  tilladelser.	  
o Tal	  med	  forloveren	  og	  brudepigen	  omkring	  hvad	  i	  forventer	  af	  dem.	  
	  
	  
	  
9 måneder før: 
o Lav	  eventuelle	  gaveregistreringer.	  
o Beslut	  hvilken	  type	  (sit-‐down	  eller	  buffet)	  og	  mængde	  (appetitvækker,	  3-‐
retter,	  10-‐retter)	  	  mad	  i	  vil	  have	  til	  receptionen/festen.	  

o Beslut	  jer	  for	  alkoholen	  der	  skal	  serveres	  til	  receptionen/festen,	  skal	  der	  være	  
åbenbar,	  skal	  gæsterne	  betale	  lidt,	  skal	  der	  være	  cocktails,	  øl,	  vin,	  skal	  der	  
hyres	  bartendere?	  

	  
	  
	  
8 måneder før: 
o Underskriv	  kontrakter	  med	  blomsterhandlere,	  cateringvirksomhed,	  fotograf,	  
band	  osv.	  og	  betal	  eventuelle	  depositummer.	  

o Bedøm	  jeres	  budget	  igen.	  
o Begynd	  at	  lave	  en	  detaljeret	  gæsteliste.	  
o Hvis	  der	  er	  behov	  for	  det,	  start	  en	  fitnessplan.	  
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7 måneder før: 
o Vælg	  og	  bestil	  brudekjolen.	  
o Bestemmelse	  af	  forlovers	  outfit.	  
o Vælg	  tøj	  til	  eventuel	  ring-‐bære	  og	  blomsterpige.	  
o Vælg	  stil,	  font,	  papir	  og	  format	  til	  bryllupsinvitationerne,	  og	  få	  skrevet	  selve	  
invitationen.	  Gør	  det	  samme	  for	  andre	  tryksager,	  såsom	  brodkort	  og	  menuer.	  

o Hvis	  der	  er	  behov	  for	  det,	  hyr	  en	  mediegrafiker	  og/eller	  trykkeri.	  
o Bestil	  vielsesringe.	  
o Hvis	  det	  ikke	  er	  købt,	  så	  køb	  brudetilbehør,	  bla.	  undertøj	  og	  sko.	  
o Hvis	  du	  vil	  have	  gæsterne	  skal	  smide	  noget	  efter	  ceremonien,	  skal	  det	  
besluttes	  nu	  hvad	  det	  skal	  være.	  Det	  kan	  være	  konfetti,	  fuglefrø,	  ris,	  
sæbebobler,	  blomsterblade,	  osv..	  Tal	  med	  præsten	  om	  det	  er	  tilladt	  at	  kaste	  
det	  ønsket.	  

	  
	  
6 måneder før: 
o Mødes	  med	  alle	  jeres	  leverandøre,	  og	  lav	  endelige	  beslutninger	  (borddækning,	  
blomsterarrangementer,	  menu,	  osv)	  

o Lav	  eventuelt	  et	  kort,	  der	  viser	  vej	  fra	  kirken	  til	  receptionen.	  
o Hyr	  limousine	  eller	  anden	  transport.	  
o Planlæg	  nogle	  fridage	  fra	  arbejdet,	  i	  har	  måske	  bruge	  for	  et	  par	  dage	  eller	  en	  
uge,	  til	  at	  planlægge	  last-‐minut	  detaljer,	  og	  til	  at	  forberede	  jer	  selv	  mentalt	  til	  
brylluppet.	  

o Book	  hår	  og	  makeup.	  
o Gør	  gæstelisen	  færdig.	  
o Hvis	  receptionslokalet	  ikke	  har	  service,	  skal	  der	  vælges	  et	  firma	  hvor	  der	  kan	  
lejes	  borde,	  stole,	  service	  mm.,	  og	  book	  dem	  til	  bryllupsdagen.	  

o Lad	  Brudens	  mor	  og	  gommens	  mor	  vide,	  hvad	  de	  kan	  forvente	  af	  tøj,	  så	  de	  kan	  
begynde	  at	  finde	  deres	  outfit.	  

o Kig	  på	  og	  køb	  gommens	  outfit.	  
o Kig	  på	  og	  køb	  forloves	  outfit.	  
o Beslut	  om	  i	  vil	  have	  gaver	  til	  gæsterne.	  Og	  bestil	  dem	  hvis	  det	  er.	  
o Hvis	  i	  vil	  være	  andre	  steder	  end	  hjemme	  på	  jeres	  bryllupsnat,	  book	  det	  nu.	  
o Hvis	  i	  vil	  give	  gaver	  til	  forlover	  og	  brudepige,	  vælg	  og	  køb	  dem	  nu.	  
o Hvis	  der	  er	  behov	  for	  det,	  begynd	  til	  danselektioner	  (brudevals).	  
	  
	  
5 måneder før: 
o Vælg	  og	  bestil	  brudeslør,	  hvis	  det	  ikke	  blev	  gjort	  med	  kjolen.	  
o Bekræft	  leveringsdatoen	  for	  brudekjolen.	  
o Bestil	  jeres	  bryllupsrejse,	  og	  gør	  klar	  til	  den.	  
o Smag	  bryllupskager,	  og	  når	  i	  har	  fundet	  en	  i	  elsker,	  lav	  en	  kontrakt	  og	  book	  
kagen	  til	  levering	  på	  bryllupsdagen.	  

o opdater	  jeres	  gaveregistrering	  og	  hjemmeside	  hvis	  i	  har	  en.	  
o Hvis	  i	  skriver	  jeres	  egne	  bryllupsløfter,	  start	  på	  dem	  nu.	  
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4 måneder før: 
o Bruden	  skal	  til	  sin	  første	  brudekjole	  prøvning,	  husk	  brudesko	  og	  
brudeundertøj.	  

o Bestemmelse	  af	  brudepigekjole.	  
o Skriv	  jeres	  bryllupsløfter	  færdige.	  
o Skriv	  adresser	  på	  konvolutter	  til	  invitationerne.	  
o Køb	  tilbehør	  til	  gommen	  (slips,	  2	  par	  sokker,	  manchetknapper	  mm.).	  
o Book	  prøve	  hår	  og	  makeup.	  
o Lav	  en	  liste	  af	  ”must-‐play”	  og	  ”not-‐play”	  sange	  til	  bandet	  eller	  DJen.	  
o Beslut	  om	  I	  vil	  se	  hinanden	  inden	  vielsen.	  Dette	  har	  betydning	  for	  fotografen.	  
o Hvis	  I	  har	  tænkt	  at	  holde	  en	  ”efter-‐brylluppet-‐brunch”,	  book	  sted	  og	  menu	  til	  
det.	  

o Hvis	  I	  skal	  rejse	  til	  et	  tropisk	  sted	  på	  jeres	  bryllupsrejse,	  skal	  I	  tjekke	  med	  
jeres	  læge,	  om	  i	  skal	  have	  nogle	  vaccinationer.	  

	  
	  
	  
3 måneder før: 
o Find	  en	  toastmaster.	  
o Vej	  invitationerne	  og	  køb	  frimærker	  til	  dem	  alle,	  (husk	  at	  veje	  dem	  med	  alt	  i	  
konvolutten).	  

o Send	  invitationerne,	  (de	  skal	  senest	  sendes	  6	  uger	  før	  bryllupsdatoen).	  
o Hvis	  i	  vil	  have	  en	  bryllupsannoncering	  i	  avisen,	  skal	  i	  finde	  et	  billede	  og	  sende	  
det	  ind.	  

o Tal	  med	  forlover	  og	  brudepige	  omkring	  polterabend.	  
o Opdater	  jeres	  gaveregistrering.	  
o Begynd	  at	  samle	  og	  pakke	  gæstegaverne	  ind.	  
o Hvis	  I	  har	  planer	  om	  at	  give	  hinanden	  gaver,	  så	  begynd	  at	  lede	  efter	  dem	  nu.	  
o Book	  spa	  aftaler,	  såsom	  manicure,	  pedicure,	  spraytan,	  ansigtsmaske	  osv.	  
(dette	  skal	  ikke	  gøres	  lige	  op	  til	  brylluppet,	  da	  du	  ikke	  kan	  vide	  dig	  sikker	  på	  
om	  du	  kan	  lide	  resultatet).	  

o Lav	  en	  liste	  til	  fotografen	  over	  ”must-‐take”	  fotografier.	  
o Book	  personale	  til	  bryllupsdagen,	  såsom	  tjenere,	  parkeringsdrenge,	  
oprydningshold	  osv.	  
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2 måneder før: 
o Bruden	  skal	  have	  en	  kjoleprøvning	  med	  sko	  og	  undertøj.	  
o Find	  ud	  af	  hvor	  I	  (bruden	  og	  gommen)	  skal	  gøre	  sig	  klar	  på	  bryllupsdagen.	  
o Køb	  pynt	  (lys,	  bordløber,	  lygter	  osv.).	  
o Få	  jeres	  prøvelsesattest	  –	  den	  er	  gyldig	  i	  fire	  måneder	  (det	  er	  smart	  at	  få	  en	  
ekstra	  kopi,	  for	  en	  sikkerheds	  skyld).	  

o Hvis	  I	  har	  planer	  om	  at	  skrifte	  navn,	  gør	  papirarbejdet	  klar	  nu.	  
o Tjek	  at	  jeres	  pas	  er	  gyldigt	  (tjek	  dato	  og	  navne	  hvis	  de	  skal	  ændres).	  
o Hvis	  I	  har	  besluttet	  at	  få	  lavet	  en	  ægtepagt,	  skal	  den	  gøres	  færdig	  nu.	  
o Tjek	  om	  jeres	  vielsesringe	  passer,	  og	  hvis	  de	  er	  blevet	  sendt	  til	  gravering,	  få	  
dem	  hentet.	  

o Tjek	  om	  der	  er	  styr	  på	  det	  lejet	  (såsom	  telt,	  borde,	  stole).	  
o Køb	  en	  gæstebog.	  
o Tjek	  om	  brudepigen	  og	  forloveren	  har	  styr	  på	  deres	  outfit.	  
	  
	  
	  
1 måned før: 
o Bruden	  skal	  have	  sin	  sidste	  kjoleprøvning	  med	  alt	  tilbehør	  til.	  sørg	  evt.	  for	  
dampning	  af	  kjolen,	  og	  aftal	  hvordan	  den	  bliver	  leveret	  til	  bruden.	  

o Bekræft	  musiklisten	  med	  bandet	  eller	  DJ’en.	  
o Hvis	  der	  skal	  købes	  noget	  til	  bryllupsrejsen,	  køb	  det	  nu.	  
o Tag	  til	  prøvning	  af	  hår	  og	  makeup,	  husk	  slør	  og	  andet	  der	  skal	  i	  håret.	  Bekræft	  
den	  endelige	  tid	  til	  hår	  og	  makeup.	  

o Bestil/køb	  alkohol,	  hvis	  det	  ikke	  er	  med	  i	  pakken.	  
o Bekræft	  blomsterne	  og	  leveringen	  af	  dem	  til	  vielsen	  og	  receptionen.	  
o Planlæg	  setup	  og	  takedown	  tid	  for	  bandet	  eller	  DJ’en,	  sørg	  for	  de	  har	  plads,	  og	  
det	  nødvendige	  elektriske,	  såsom	  stikkontakter	  osv..	  

o Lav	  bordplanen.	  (dette	  skal	  gøres	  sent,	  da	  folk	  skal	  svare	  om	  de	  kommer	  eller	  
ej).	  

o Hvis	  nogle	  af	  jer	  får	  farvet	  håret,	  skal	  i	  sørge	  for	  at	  få	  farvet	  toppen.	  
o Bekræft	  tiden	  til	  manicure	  og	  pedicure,	  (burde	  bookes	  dagen	  før	  brylluppet).	  
o Lav	  de	  sidste	  aftaler	  med	  fotografen	  og	  videografen.	  
o Arranger	  transport	  til	  lufthavnen,	  hvis	  i	  tager	  direkte	  på	  bryllupsrejse.	  
o Hvis	  noget	  tøj	  er	  lejet,	  lav	  en	  aftale	  med	  nogle	  for	  at	  aflevere	  det	  tilbage,	  hvis	  I	  
tager	  direkte	  på	  bryllupsrejse.	  

o Hvis	  børn	  er	  inviteret	  til	  brylluppet,	  kan	  I	  arrangere	  at	  have	  en	  ”babysitter”	  og	  
et	  børnevenligt	  område.	  

o Find	  en	  der	  skal	  stå	  for,	  at	  dele	  ris,	  fuglefrø,	  blomsterblade	  eller	  andet	  ud	  til	  
gæsterne,	  som	  skal	  kastes	  efter	  vielsen.	  

o Find	  en	  eller	  to	  der	  vil	  samle	  blomster,	  lys,	  pynt	  og	  andet	  I	  gerne	  vil	  gemme	  
efter	  receptionen.	  	  

o Begynd	  at	  gå	  i	  de	  sko	  I	  skal	  have	  på	  til	  brylluppet	  der	  hjemme,	  så	  de	  bliver	  
gået	  til.	  
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2 uger før: 
o Ring	  til	  gæster	  der	  ikke	  har	  svaret	  på	  invitationen	  endnu.	  
o Få	  det	  endelige	  gæstetal	  på	  plads,	  og	  giv	  kokken	  besked	  på	  hvor	  mange	  der	  
kommer.	  

o Lav	  bordplanen	  færdig.	  
o Hvis	  der	  er	  brug	  for	  det,	  skal	  bruden	  have	  en	  sidste	  kjoleprøvning.	  
o Bruden	  og	  gommen	  skal	  skrive	  deres	  taler	  til	  receptionen/festen.	  	  
o Skriv	  en	  detajeret	  liste	  over	  hvad	  der	  skal	  gøres,	  og	  hvem	  der	  har	  ansvaret	  for	  
det	  og	  giv	  den	  til	  forlover	  og	  brudepige.	  

o Dobbelttjek	  de	  leverancer,	  der	  falder	  dagen	  før	  eller	  på	  selve	  bryllupsdagen.	  
	  
	  
	  
	  
1 uge før: 
o Pak	  jeres	  bryllupsrejsetasker	  hvis	  I	  rejser	  lige	  efter	  brylluppet.	  
o Få	  brudekjolen	  hentet	  eller	  leveret.	  
o Opdater	  kokken	  om	  hvor	  mange	  gæster	  der	  kommer.	  
o Hvis	  bruden	  skal	  have	  ordnet	  øjenbryn,	  have	  ansigtsbehandling,	  have	  en	  
spraytan,	  skal	  det	  ske	  nu.	  (huden	  kan	  godt	  være	  rød	  og	  irriteret	  bagefter,	  så	  
det	  skal	  ikke	  gøres	  dagen	  før	  brylluppet).	  

o Bekræft	  hår	  og	  makeup	  en	  sidste	  gang.	  
o Giv	  forlover,	  brudepige	  og	  tæt	  familie	  en	  liste	  over	  nyttige	  telefonnumre	  og	  
adresser,	  som	  der	  kunne	  komme	  brug	  for	  på	  bryllupsdagen.	  

o Lav	  konvolutter	  med	  betalinger	  til	  leverandører	  på	  dagen,	  giv	  disse	  
konvolutter	  til	  en	  I	  stoler	  på.	  

o Pak	  gaverne	  ind	  til	  forlover	  og	  brudepige,	  hvis	  dette	  gives.	  
o Find	  ud	  af	  hvor	  bryllupsgaverne	  kan	  være	  sikkert,	  og	  få	  nogle	  til	  at	  hjælpe	  
med	  at	  bringe	  dem	  dertil.	  

o Hold	  en	  pause!	  Hvis	  det	  er	  muligt	  skal	  I	  holde	  en	  lille	  pause	  og	  slappe	  af	  inden	  
brylluppet.	  

	  
	  
	  
	  
1 dag før: 
o Bekræft	  transport	  for	  bruden	  og	  gommen.	  
o Få	  lavet	  manicure	  og	  pedicure	  hvis	  det	  er	  planlagt.	  
o Giv	  jeres	  vielsesringe	  til	  forlover	  og	  brudepige.	  
o Sæt	  jeres	  alarmer	  til	  dagen	  efter,	  og	  sæt	  en	  ekstra	  bagefter.	  I	  vil	  ikke	  sover	  
over	  jer	  på	  jeres	  bryllupsdag.	  

o Pak	  en	  ”godt	  at	  have”-‐taske	  med	  alt	  det,	  du	  kan	  tænkes	  at	  få	  brug	  for	  på	  
bryllupsdagen.	  

o Gennemgå	  vielsen.	  
o Slap	  af,	  og	  få	  en	  stille	  og	  hyggelig	  aften	  inden	  den	  store	  dag.	  
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På dagen: 
o Sørg	  for	  at	  vielsesforretteren	  får	  prøvelsesattesten.	  
o Tag	  en	  dyb	  indånding,	  tæl	  til	  ti,	  og	  slap	  af.	  
o Bruden	  kan	  tage	  sin	  forlovelsesring	  over	  på	  hendes	  højre	  hånd.	  
o Spis	  en	  god	  omgang	  morgenmad.	  
o Bruden	  får	  sat	  hår	  og	  lagt	  makeup.	  
o Brud	  og	  gom	  skal	  tage	  tøj	  på.	  
o Nyd	  det,	  det	  er	  jeres	  bryllupsdag!	  
	  
	  
	  
	  
	  
Efter brylluppet: 
o Arranger	  at	  få	  bryllupsgaver	  transporteret	  hjem	  til	  jer.	  
o Få	  renset	  brudekjolen,	  og	  få	  den	  hentet	  igen.	  
o Få	  ændret	  navne	  på	  kørekort,	  pas,	  banken	  osv.	  
o Send	  takkekort.	  
o Byt	  gaver,	  hvis	  der	  er	  et	  behov	  for	  det.	  
o Gennemgå	  billederne	  fra	  brylluppet,	  og	  bestil	  papirkopier/fotobog,	  hvis	  der	  er	  
behov	  for	  det.	  

o Betal	  alle	  regninger.	  
o Opdater	  hjemmesiden,	  hvis	  i	  har	  en.	  
o Nyd	  jeres	  liv	  som	  nygifte.	  


