
Festsjekkliste 
for en ‘uforglemmelig’ fest!

Arrangerer du en fest, og vil du gøre den uforglemmeligt både for gjesterne og for deg selv - og jeg mener virkelig 
uforglemmeligt? Bruk da denne sjekklista for å få orden på alle detaljene! For det er et par ting du bør tenke på 
før, under og efter festen. Vi lister dem opp for deg, slik at du kan se frem til en vellykket fest uten stress!

Før festen
Fase 1

 Sjekkliste Skriv ut denne sjekklisten og legg til andre punkter som er viktig for festen din.

 Budsjett Sett opp et realistisk budsjett og hold deg til det. Gi dig selv nok marginal for 
uventede utgifter.

 Gjesteliste Lag en gjesteliste.

 Dato Velg en dato. Hvis du har gjester som absolutt må være med på festen, sjekk datoen 
med dem først. Og hvis du har et bestemt sted dere skal leie, er det best å ha flere 
datoer å velge mellom.

 Plass Velg en plass. 

 Tema Bestem et tema: En kombination av iøyefallende farger, en bestemt stil eller et enkelt 
symbol eller figur, som gjentas i alle dekorasjoner.

 Fotograf Spør venner og kjente etter navnet på en god fotograf, som passer budsjettet ditt.

 Kledsel Kjøp det du trenger nå, slik at det ikke blir stress når du skal sette sammen antrekket 
ditt til festen.

 Mat og drikke Skal du benytte deg av catering eller skal du gjøre alt selv? Hvis du gør alt selv, er det 
best å velge en meny som du kan forberede på forhånd, slik at også du får sjanse til å 
nyte av festen!

Fase 2

 Invitatasjoner Gi invitasjonene dine en touch av originalitet: jo mer personlig desto bedre! Og glem 
ikke matchende frimerker og konvolutter. Husk å føre en liste over hvem som kommer 
og ikke.

  Aktiviteter Finn en aktivitet, som passer til alle aldre! Hoppeslott, en fotoboks med tilbehør, en 
humoristisk quiz ...



Fase 3

 Menyer Lag menyer i samme stil som invitasjonene. 

 Festgaver Gi gaver til gjestene dine, fordi i hemmelighet liker alle å få små gaver.

 Materialer Hvis du har festen hjemme, er det bra å komme i gang i tide med å skaffe 
materialer som stoler, bord og dekketøy...

 Festdekorasjoner Sensationelle festdekorasjoner og borddekorasjoner vil gøre det til en 
uforglemmelig fest! En velkomstplakat, vimpler, dekorasjonsklistremerker... 
Mulighetene er uendelige.

 Innkjøpsliste Heng opp en innkjøpsliste på et sted der du ser den ofte, da kan du skrive opp 
flere punkter når du kommer på noe nytt som f.eks: ingredienser, dekorasjoner, 
festgaver, matretter ...

Fase 4

 Innkjøp Reis til butikken og ta med handlelista di!

 Siste forberedelser Gå igjennom planen med cateringfirmaet og/eller lag en del av maten selv dagen 
før. Hvis du har festen hjemme, bør du også forberede dekorasjoner, bord og stoler 
og sørge for at alt er klart til gjenstene kommer.

 Kamera Ha kameraet ditt (fulladet) klart!

I løpet av festen
 Deleger og bestem Deleger oppgaver til flere personer slik at alle får mulighet til å nyte av festen!

 Bilder La gjestene dine bruke kameraet ditt til å ta bilder. Resultatet blir bilder med stor 
variasjon.

 Souvenirs Gi gjestene dine en festsouvenir som de kan ta med seg hjem.

Etter festen 
 Gratulerer! Du kan gi deg selv en klapp på skulderen for utmerket arbeid!

 Opprydding Vær ikke redd for å be om hjelp med oppryddingen etter festen. 

 Minner Samle sammen de fineste minnene fra festen i en fotobok eller bruk dem som 
veggdekorasjon. (*)

 Takkekort Etter et par uker, send ut et takkekort og uttrykk din takknemlighet for deltagelse 
og gave.


