Tips och idéer

•

•

Hemsida med information till era gäster. Ofta får det inte plats särskilt mycket
information på inbjudningskorten. Ett roligt sätt är då att skapa en hemsida där ni
kan berätta mer om bröllopet. En sådan hemsida skapar ni kostnadsfritt här:
https://www.minbrollopssajt.se/sv/

Jag har mycket större släkt än min blivande. Det kommer kännas konstigt i kyrkan
när det är så få på hans sida. Hur ska vi göra?
- Vare sig ni ska gifta er i kyrkan eller på annan plats kan ni sätta upp en tavla med
texten:

Pick a seat not a side. You are loved by both the groom and bride
Be även toastmaster/madame att informera om det när gästerna kommer.

• Vi önskar oss pengar till en bröllopsresa, hur kan man formulera sig?
- Då vi levt tillsammans i X år har vi det mesta ett hem kan önska sig. Vi vore istället
oerhört tacksamma för ett bidrag till vår smekmånad. Vi planerar att åka på X veckors
smekmånad till XXX.
Glöm inte att ange swishnummer och kontonummer.
Hur mycket ska gästerna ge? Ger vi för mycket, för lite? Vi vill ju inte att gästerna ska
känna sig obekväma. Då är tipset att låta gästerna vara anonyma. Det kan ni göra
genom att låta en kompis till er ta emot alla swishbetalningar för att sedan föra över
en klumpsumma till er.

• Bröllopspodden
- Underbar podd där ni kan lära er allt om bröllop.
• Spara till bröllopet
- Jag älskar sparappen Dreams. Du bestämmer hur mycket du vill spara, sen räknar
appen ut hur mycket du behöver spara varje dag för att nå ditt mål till de datumet du
vill. Den har även många roliga spartips.

• Musik till festen och under vigseln
- Jag kan varmt rekommendera www.mixedpeople.se
Det är inte bara för att min man och syster spelar i bandet utan för att de är otroligt
duktiga musiker och artister =)

• Det är så dyrt att gifta sig.
- De flesta leverantörer har längre priser under lågsäsong oktober-april.
- Gift er en vardag eller söndag. Då har de flesta leverantörer lägre priser. Varför inte
gifta sig på påskdagen, de flesta är ju lediga på annandagen. Eller en fredag mitt i juli
då många har semester.
- Bjud på mousserande vin istället för Champagne. Mycket billigare och få gäster
kommer märka någon skillnad.
- Ha inte dessert och bröllopstårta. Välj istället endast bröllopstårta och spar pengar.
- Minska antalet gäster.
- Kolla runt i din bekantskapskrets och be om hjälp. Kanske finns det någon som kan
göra tårtan. Kan grannens barn ställa upp som servitörer? Kan du låna saker istället
för att köpa?
- Köp begagnat.

• Avsätt tid för att ta på klänningen.
- Många glömmer att avsätta tid för att ta på sig brudklänningen. Det kan faktiskt ta
lite tid så jag skulle rekommendera att avsätta ca 30 min för detta.
• Vi vill gifta oss utomlands.
Hur gör vi? Blir vigseln giltig i Sverige? Är det dyrt?
- Jag gifte mig i Spanien 2017. Skicka ett mejl så berättar jag allt jag vet.

•

Bröllopsdetaljer hittar du från svenska företaget:
www.myperfectday.se

• Sista tips
- Delegera! Allt som kan läggas på någon annan - Gör det!
- Försök äta och framför allt dricka ordentligt under dagen. Lite snacks i handväskan
är att rekommendera!
- Det viktigaste att komma ihåg är - Stressa inte! Ha roligt och se fram emot något
väldigt stort och fantastiskt!
Jag önskar er all lycka till med bröllopsplaneringen
- Fotograf Madeleine Wejlerudwww.maddesfoton.se

