
Festtjekliste til en ‘uforglemmelig’ fest!
Organiserer du en fest, og vil du gøre det uforglemmeligt både for gæsterne og for dig selv - og jeg mener 
uforglemmeligt? Så brug denne tjekliste til at få styr på alle detaljerne! For der er et par ting, du helt sikkert skal 
tænke på før, under og efter festen. Vi opregner dem for dig, så du kan se frem til en vellykket fest uden stress!

Før festen

Første fase

 Tjekliste Udskriv denne tjekliste og tilføj ethvert andet punkt, der er vigtigt for din fest.

 Budget Lav et realistisk budget og hold dig til det. Giv dig selv en margin for uventede 
omstændigheder.

 Gæsteliste Sammensæt din gæsteliste.

 Dato Vælg en dato. Hvis der er gæster, der absolut skal deltage, skal du kontrollere 
datoerne med dem på forhånd. Og hvis du har et bestemt sted for øje, er det bedst at 
vælge mere end én mulig dato.

 Sted Vælg et Sted. 

 Tema Bestem et tema: En kombination af iøjnefaldende farver, en bestemt stil eller et 
simpelt symbol eller en figur, der gentages i alle dekorationerne.

 Fotograf Spørg dig for efter navnet på en god fotograf, der passer til dit budget.

 Påklædning Foretag dine indkøb nu, så der ikke senere bliver behov for travlhed for at sætte dit 
nye udstyr sammen.

 Mad og drikke Vil du arbejde med en caterer eller gøre det hele selv? Hvis du gør det selv, er det 
bedst at vælge en menu, som du kan forberede på forhånd, så du får chancen for selv 
at at nyde det ved festen!

Anden fase

 Invitationer Giv dine invitationer et strejf af originalitet: jo mere personlige, jo bedre! Og glem ikke 
også de særlige frimærker og konvolutter. Bagefter skal du føre en liste over, hvem 
der allerede har bekræftet, at de vil komme.

  Aktiviteter Find på en aktivitet, der passer til alle aldre! Bouncyslotte, en photobooth med 
tilbehør, en humoristisk quiz ...



Tredje fase

 Menuer Opstil dine menuer i samme stil som invitationerne.

 Festgaver Giv gaver til dine gæster, fordi alle i hemmelighed kan lide at få små gaver.

 Materialer Hvis du holder en fest i dit hjem, er det bedst at komme i gang i tide med at samle 
materialerne: stole, borde, tallerkener ...

 Festudsmykning Sensationel festudsmykning og borddekorationer vil gøre det til en uforglemmelig 
fest! En velkomstplakat, en flagdug, servietklistermærker ... Mulighederne er 
uendelige.

 Indkøbsliste Hæng en indkøbsliste op hjemme på et iøjnefaldende sted, så du kan føje punkter til,  
hver gang du kommer i tanke om noget: ingredienser, dekorationer, festgaver, retter ...

Fjerde fase

 Indkøb Af sted til butikken med din indkøbsliste!

 Sidste forberedelser Gå gennem planen med dit cateringfirma og/eller lav en del af maden selv dagen før. 
Hvis du holder en fest hjemme, skal du også forberede festopsætningen og sørge for, 
at alt er klar og venter, når dine gæster ankommer.

 Kamera Hold dit (fuldt opladte) kamera klar!

I festens løb
 Del og hersk Fordel opgaverne blandt flere mennesker, så alle får mulighed for at nyde festen!

 Fotos Lad dine gæster bruge dit kamera til at tage snapshots. Resultatet bliver meget 
variation i billederne.

 Souvenirs Giv dine gæster en festsouvenir til at tage med hjem.

Efter festen 
 Til lykke! Du kan give dig selv et stort klap på ryggen for din fremragende organisation!

 Oprydning Gener dig ikke for at bede om hjælp med oprydningen efter festen.

 Erindringer Saml de smukkeste minder i et fotoalbum eller brug dem som vægdekoration. (*)

 Takkebrev Et par uger efter festen send et brev, der udtrykker taknemmelighed for gæsternes 
deltagelse og gaver.


