Checklista Bröllopsplanering – Älvkarleby Turist och Konferenshotell
♥♥♥
18 månade innan

4 månader innan

1 månad innan forts.

□ Gör en bröllopsbudget

□ Boka en tid för att träffa
vigselförrättaren och gå igenom
vigselceremonin

□ Påminn gästerna om ev. tal

□ Öppna ett bröllopskonto
□ Bestäm datum
□ Välj kyrka eller annan vigselplats
och tidpunkt

□ Välj tårta

□ Dubbelkolla alla bokningar så
att de stämmer

□ Boka bröllopsresa

□ Tryck upp vigselprogram

□ Välj festlokal

□ Bestäm meny och dryck

□ Tryck upp festhäfte

□ Påbörja gästlista

□ Utse personer som skall hjälpa
till med allt det praktiska

□ Tryck upp placeringskort

12 månader innan

□ Gör en ev. bröllopshemsidan

□ Köp ev. gästgåva

□ Boka kyrka eller annan
vigselplats

3 månader innan

□ Boka festlokal

□ Skicka ut inbjudningarna

□ Boka fotograf

□ Beställ blommor till
brudbukett, corsage och
blomsterdekorationer

□ Boka eventuell
bröllopskoordinator
□ Sök inspiration gällande tema,
kläder, smycken och vigselringar
9 månader innan
□ Färdigställ gästlista
□ Boka boende för gästerna och er
själva
□ Välj tema för festen
□ Börja fundera på eventuell meny
□ Boka frisör
□ Boka make-up artist
□ Utse ev. tärna, bestman, värdpar
och toastmaster
□ Save the date - Meddela era
gäster datumet för vigseln så att de
bokar det redan nu.

□ Beställ blankett från
Skatteverket – Ansökan och
försäkran hindersprövning och
anmälning av byte av efternamn
om det skall göras.
□ Skicka in hindersprövningen
till Skatteverket
□ Träffa vigselförrättaren
□ Skriv en önskelista och ge den
till den som tar emot
anmälningarna och lägg ut den på
bröllopshemsidan
□ Köp underkläder, skor,
accessoarer och smycken
□ Börja öva på brudvalsen

□ Köp morgongåva
□ Köp gästbok
□ Besök festlokalen och gör en
avstämning inför middagen och
festen
2 veckor innan
□ Gå igenom schemat med alla
inblandade
□ Färdigställ placeringskartan
1 vecka innan
□ Gör en slutkoll på alla
bokningar
□ Packa inför bröllopet och
ev.inför bröllopsresan
□ Repetera vigselceremonin med
alla berörda
□ Gör i ordning ev. rispåsar
Dagen innan

□ Skriv ev. äktenskapsförord

□ Lämna allt som skall lämnas
till festlokalen

1 månad innan

□ Gör en sista avstämning

6 månader innan

□ Tryck vigselprogrammet

□ Köp eller hyr brudklänning

□ Gör placeringskort och börja
skissa på placeringskarta

□ Dekorera det som ni ev. skall
dekorera själva.

□ Köp eller hyr kläder till
brudgummen

□ Prova frisyr och make-up

□ Lämna allt åt de som skall
hjälpa er med det praktiska
□ Koppla av!

□ Köp eller hyr kläder till tärnor
och brudnäbbar

□ Provsmaka menyn
□ Prova bröllopskläderna

Bröllopet! ♥♥♥♥♥

□ Beställ vigselringar och gravyr

□ Hämta ut vigselringarna

□ Bestäm utseende på
inbjudningskort, placeringskort,
vigselprogram och festprogram

□ Lämna in förlovningsringarna
för putsning

□ Njut – denna dag går inte i
repris och den är bara er!

□ Boka ev. solist till sång i kyrkan

□ Träffa fotografen och bestäm
alla detaljer och kolla vart ni vill
fotograferas

□ Boka transport

□ Påbörja schema för dagen

□ Boka musik

Efter bröllopet
□ Skriv tackkort
□ Skicka in vigselbevis som
vigselförrättaren skrivit under till
skatteverket

