
I god tid bør du:
□ Leje lokale eller festtelt
□ Booke musik – levende eller anlæg
□ Leje fadølsanlæg
□ Borde – også evt. buffetborde/bord til drikkevarer
□ Stole
□ Bar
□ Planlægge menuen
□ Hyre evt. køkkenhjælp/serveringshjælp
□ Barnepige

Lån/leje af service:
□ Duge + evt. stofservietter
□ Tallerkner til forret
□ Tallerkner til hovedret
□ Tallerkner til dessert/kage
□ Champagneglas/glas til velkomstdrink
□ Vandglas
□ Hvidvinsglas
□  Rødvinsglas
□  Drinksglas
□  Kaffekopper/tekopper
□  Gafler og knive til forret + hovedret
□  Bestik til dessert
□  Teskeer til kaffen
□  Fade og skåle til maden
□  Tagtøj til maden
□  Skåle til slik/snacks/chokolade
□  Assietter til smør
□  Vandkarafler
□  Termokander
□  Mælkekander
□  Sukkerskåle
□  Salt-/pebersæt
□  Brødkurve
□  Lysestager
□  Vaser til bordene + evt. ekstra til blomstergaver
□  Bakker
□  Bøjlestativ eller anden garderobeløsning

Huskeliste til din fest
Succesen af en fest afhænger i mine øjne først og fremmest af gæsterne. Dog 
kan alt det praktiske fylde temmelig meget – især hvis ikke der er tjek på det. 
Derfor har jeg her lavet en liste til dig, som du kan hente lidt hjælp i, hvis du 
skal holde en stor eller lille fest… 



Køb ind i god tid:
□  Bordpynt
□  Servietter
□  Stearinlys + fyrfadslys
□  Havefakler/lanterner
□  Rød løber
□  Affaldssække
□  Fryseposer og husholdningsfilm
□  Toiletpapir 
□  Køkkenrulle
□  Opvaskemiddel + tabs
□  Snacks til før og efter maden
□  Chokolade til kaffen
□  Drikkevarer
□  Sodavand
□  Øl
□  Champagne/mousserende vin
□  Hvidvin
□  Rødvin
□  Dessertvin
□  Saft til børnevelkomstdrink
□  Kaffe + te

Køb ind dagen før festen
□  Morgenmad til overnattende gæster
□  Blomster til bordene
□  Isterninger – købes eller laves selv

Dagen før festen kan du:
□  Gøre rent i køkken + huset hvis festen holdes hjemme
□  Sørge for ekstra håndklæder og toiletpapir på toilettet
□  Sørgen for godt med viskestykker og karklude i køkkenet
□  Dække borde og pynte op
□  Sætte fadølsanlæg op – og gøre baren klar
□  Stille buffetborde op og gøre klar
□  Skrive menukort til buffeten
□  Finde fade, skåle og tagtøj frem
□  Stille vaser frem til blomster
□  Låne evt. stempelkander/termokander – evt. af et par gæster
□  Gøre plads til overtøj
□  Finde ting frem til evt. børnehjørne (malebøger, perler mv.)

Huskeliste til din fest
Succesen af en fest afhænger i mine øjne først og fremmest af gæsterne. Dog 
kan alt det praktiske fylde temmelig meget – især hvis ikke der er tjek på det. 
Derfor har jeg her lavet en liste til dig, som du kan hente lidt hjælp i, hvis du 
skal holde en stor eller lille fest… 



På dagen kan du:
□  Stille havemøbler frem
□  Lave en løsning til askebæger
□  Lægge plaider frem til de sene timer ude på natten
□  Fylde kæmpe balje med is og champagne
□  Sætte glas på bakker til velkomstdrink
□  Sætte kopper, teskeer, mælkekander og sukkerskåle på bakker
□  Gøre skåle med snacks klar
□  Stille vin, vand, proptrækkere på drikkevarebordet
□  Stille affaldsspande op ude og inde

Til køkkenhjælpen/serveringsfolkene:
□  Sætte evt. værtindebuketter i vand
□  Servere velkomstdrink – hvis ikke værten gør det selv
□  Sørge for vin på borde og ved drikkevarebordet
□  Fylde op med vand på bordene
□  Fylde op med mad på fadene
□  Gøre dessertbuffet klar
□  Lave kaffe og te – husk at starte i god tid og få fyldt termokander op
□  Hælde mælk i mælkekander
□  Sætte kaffe og te samt service på dessertbuffeten
□  Sætte skåle med snacks og chokolade frem
□  Rydde af og vaske op
□  Sætte rent service i kasser til serviceudlejningen

Det var lidt inspiration til dig og din fest. Jeg håber, listen kan hjælpe med at 
skabe overblik og ro i maven. Jeg ønsker dig den skønneste fest. Nyd den i 
fulde drag...

Du kan få flere gode tips til din indretning 
på www.boligstil.dk eller på facebook.


