
GrandJour.dk’s  Bryllupst jekliste

12+ måneder før
Vælg en dato

Sæt et budget

Vælg en stil eller et tema til jeres bryllup

Udvælg de personer, som skal være med i  
ceremonien; fx brudepiger, forlover, blomsterpiger

Undersøg lokationer

Undersøg hvilke professionelle I skal booke; fotografer,  
videografer, blomsterhandler, madservice

Begyndt at sammensætte gæstelisten

4-7 måneder før

Udforsk hår- og makeupstylister

Planlæg ceremonien (i samarbejde med præsten)

Køb/bestil vielsesringe

Book evt. musiker/band/DJ og begynd på en playliste

Reserve udstyr I skal leje - stole, borde osv.

Prøvesmag og bestil jeres bryllupskage

Færdiglav og send invitationer

Vælg blomster til alle formål

Kjoleprøvning

Bestil evt. jeres bryllupsrejse

Bestil værelse til jeres bryllupsnat

1-3 måneder før

Al planlægning til jeres bryllupsrejse skal være færdig

Lav bordplanen

Udforsk hår- og makeupstylister igen

Køb gæstebog, blomsterkurve og andet til kreative 
tiltag

Lav evt. gaver til gæsterne

Skriv løfter, hvis nødvendigt /Aftal med præsten hvad 
talen skal indeholde

Registrer jeres ægteskab på borger.dk

Lav bordplan og playliste helt færdig

Lav en skitseret tidsplan til toastmasteren

Sørg for transport til hvor der skal bruges transport

Bekræft datoer med lokationer

Hent jeres ringe (og vielsesattest)

Ugerne før

Sørg for at alle har S.U. + opdater antal gæster til 
cateren

Book en frisør og spa-tid

Uddeleger små opgaver for dagen til  
familiemedlemmer - hvem sørger for  
gæstebog osv?

Sørg for at alle regninger er betalt

Aftal sidste detaljer med foto- og  
videograf

Dagen før + dagen

Book og forkæl jer med en manicure,  

pedicure og massage

Gå i seng i god tid og få en god nats søvn

Få en god morgenmad og god  

forberedelsestid

SMIL - NYD DET HELE

7-9 måneder før

Udvælg tøj og tilbehør til brudepiger

Book lokaler og præst

Book de ønskede professionelle

Find, prøv(!) og køb din bryllupskjole

Begynd at lave den endelige invitation

Start planlægning af jeres bryllupsrejse

Vi skaber et  minde som er med jer forevigt
www.grandjour.dk


