Planlægning af barnedåb
WWW.THEGIRLWITHCONFETTI.DK

8-12 UGER FØR FESTEN
Dato og tid for barnedåb – kontakt præsten i sognet, hvor I bor
Begynd brainstorming – tema/ikke tema? Det gør det lettere senere i processen
Fastlæg budget – hvad må barnedåben koste?
Hvor skal barnedåben holdes? Hvis ude – Reserver lokale
Hvem skal være gudmor/faddere?
Lav gæsteliste
Bestil fotograf hvis i ønsker dette!
Lav ønskeliste
Køb/find dåbskjolen
Bestil invitationer eller lav dem selv. (Jeg vil gerne hjælpe dig hvis du får brug for det)
- Vær sikker på at du har dato, tidspunkt, lokation(er), s.u. samt et telefonnummer

3-7 UGER FØR FESTEN
Send invitationerne afsted
Lav bordplan
Bestil eller lav selv bordkort (gerne i tråd med invitationen)
Borddækning/dekorationer/udsmykning af lokalet – find inspiration og lav en plan for
Hvornår og hvordan du vil gøre det.

Køb/lej borde, stole og service hvis i holder hjemme.
Fastsæt menuen (Brunch, buffet, traditionel frokost, dåbskage) og bestil det herefter.
Køb ind til eller bestil drikkevarer (vin, øl, vand, kaffe/te)

2 UGER FØR FESTEN
Find festtøj til barnedåben til mor, far og eventuelle søskende
Ring til de gæster der ikke har svaret på invitationen
Lav en overordnet tidsplan for dagen. Dette gør det meget mere uoverskueligt
Uddeleger arbejdsopgaver. Hvem skal hjælpe med at pynte, servere mad, rydde op mv.?

Planlægning af barnedåb
WWW.THEGIRLWITHCONFETTI.DK

1-3 DAGE FØR FESTEN
Køb det sidste ind til festen
Stryg duge og servietter hvis nødvendigt
Oplad videokamera
Lav kagen eller hent den hos din konditor
Klargør festområdet/rummene

PÅ DAGEN – OM MORGENEN
Dekorer, dæk op og pynt festområdet

Klargør aktiviteter og lege
NYD DAGEN!!! – Følg din tidsplan ug husk at det er okay at bede om hjælp!

EFTER FESTEN
Send takkekort ud, gerne med billede af dåbsbarnet
Tag lidt noter, hvad gik godt, hvad gik skidt? Så har du dem i baghovedet til næste gang.
Tag en kop kaffe, nyd at det hårde arbejde er slut og giv lige dig selv et klap på
skulderen! Det er hårdt og tidskrævende at planlægge og gennemføre en fest. Sejt gået!

WWW.THEGIRLWITHCONFETTI.DK
Inspiration til alle livets fester og magiske øjeblikke – tilsat konfetti !

