Tjekliste til

Vores Nabofest
Ting der skal tænkes på før festen
 Hvor mange husstande skal vi invitere?
 Hvornår skal vi holde festen (skal vi finde en fast dato, lave en Doodle eller blot lave
arrangørerne bestemme)?
 Hvor kan vi holde festen – evt. i telt/overdækket?
 Skal festen holdes på jeres vej? Tjek mulighederne hos Gentofte Kommune/Park og
Vej
 Plan B – Hvis vejret svigter
 Hvem rydder op – evt. uddelegering af opgaver/roller?
 Overtøj – Hvordan bliver vejret?
 Udendørs lys fx fakler, haveblus, stearinlys og lysestager, fyrfadslys etc.
 Toilet muligheder (ekstra toiletpapir eller gå hjem til eget toilet)
 Hvem har grill?

Invitationer





Hvem laver indbydelser (brug eventuelt template)
Send invitationer ud til gæsterne – bank gerne på døre og skab den første kontakt
Husk at skrive adresse, dato og S.U. på.
Skriv evt. et sluttidspunkt på.
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Praktisk (mad, drikke, service og stole/borde mm)
 Hvem skal lave mad – kok, catering eller os selv? Overvej menuen ud fra hvilket
tidspunkt festen afholdes på. Husk natmad hvis festen slutter sent om aftenen eller
natten.
 Hvad skal vi drikke – medbring egne drikkevarer, leje af fadølsanlæg eller andet?
 Hvordan skal vi sidde - borde og stole?
 Hvad skal vi bruge af service, duge og servietter?
 Hvis vi vælger at bestille mad udefra skal vi find en leverandør og bestil i god tid.
 Hvis der skal grilles, skal vi gøre alt klar til grillen: Rigeligt grillkul med høj brændværdi,
optændingsvæske, grillbakker, rengjort grillrist og foretrukne grillredskaber – Hvem har
ansvaret.

Underholdning og lege
 Hvilke lege og/eller underholdning skal der være til festen? Afholdes festen indenfor
eller udenfor? Mange lege kan afslutte med en præmieoverrækkelse eller have en
anden form for rekvisitter.
 Får I brug for at røre jer, så se fx spilleregler for petanque og kroket – hvem tager spil
med?
 Skal der være musik til festen? Find ud af hvilken slags musik passer bedst til og find
ud af hvordan musikken skal afspilles.

Vi håber at du får en fantastisk fest og at denne tjekliste kan hjælpe dig med at gøre
forberedelserne mere afslappet og sjove.
Husk at du/I ikke behøver at gøre det hele selv - uddeleger hvad du/I kan for at gøre det
så nemt som muligt.
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