Brudemarsjer:
Bruremarsj fra Øre på Nordmøre
Bruremarsj fra Seljord
Førde: Brudemarsj
Elgar: Pomp and Circumstance
(også kjent som Land of Hope and Glory)
Purcell: Trumpet tune
Wagner: Brudekor fra Lohengrin
Mendelsohn: Brudemarsj fra “En midtsommernattsdrøm”
Richard Nordraak: Purpose
Clarke: A trumpet voluntary (Prince of Denmark´s March)

Forslag til salmer ved vigsel:
Salmene som spilles i kirken i kveld:
Himlen blåner for ditt øye
Guds godhet sang i sinnet
Så grønn en drakt
Kjærlighet er lysets kilde
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
I denne fagre sumarstid

Andre salmeforslag
Deilig er jorden
Kristus er verdens lys
Deg være ære (ved påsketid)
O store Gud vi lover deg
Store Gud, vi lover deg
Hellig, hellig, hellig
Himlens konge vil vi prise
Stå opp og lova Gud

Deg, lysets Fader, lover vi
Takk, gode Gud
Opp, alle ting som Gud har gjort
Nå la oss takke Gud
Lovsyng vår Herre
Til himlene rekker
Alt står i Guds Faderhånd
Himmelske Fader
Lær meg å kjenne
Min hyrding
Kom, kom og hør (mel. Amazing Grace)
For solglans over land og hav
Alltid freidig
Om alle mine lemmer
Lovsyng Herren, han er nær
Vi syng med takk og glede
Kjærlighet fra Gud
La huset bli bygget
Allmakts Gud
Å leva det er å elska
Vi rekker våre hender frem
Guds kjærleik er
Den blomstertid nå kommer
No livnar det i lundar, v. 1-3 og 11-12 (ev 1-2 og 11-12)
Jeg vil gi deg, o Herre min lovsang
Nå er det morgen (Morning has broken)
Laudate omnes gentes (Syng lovsang)

Litt praktisk info:

VIELSE I DEN NORSKE KIRKE

-Vi ønsker at musikken er avklart senest to uker i forveien.

1. Inngangsmusikk

-Vi har noter på det som er standard av bryllupsmusikk.
Ønsker dere noe spesielt som vi ikke har noter på, er det deres
ansvar å skaffe til veie brukbare noter.

2. Inngangsord

-Ønsker dere å få spilt musikk som sprenger rammene av
akseptabel forberedelsestid, kan det være at vi anbefaler at
dere engasjerer en ekstern musiker til å spille nettopp den
musikken.

4. Skriftlesing

-I kirken er alt live! Dette gjelder også musikken, digital
musikkavspilling er ikke tillatt, det må dere eventuelt ha til
gode til festen  Til gjengjeld kan kirkemusikerne spille i
mange stilarter og bidra med å få en mer personlig utgave av
musikken dere ønsker. Vi akkompagnerer også med glede
solister.

7. Ekteskapsinngåelse

-Nedenfor har vi listet opp forslag til brudemarsjer og salmer.
Hvis dere har noen spørsmål, ønsker å drøfte noe av
musikken eller er helt blanke og trenger gode forslag, er det
bare å ta kontakt!

3. Salme

5. Salme/solosang/musikkinnslag
6. Tale

8. Evt overrekkelse av ringer
9. Forbønn med Fader vår
10. Evt lystenning og/eller soloinnslag
11. Salme
12. Velsignelse
13. Utgangsmusikk

Kantor Ingeborg Christophersen:
post@ingeborgchristophersen.com tlf: 45223917

Fast organistvikar Amy Muller (til og med august 2014):
amy@evelyn-wood.net tlf: 64933164

Anne Marit Tronvik, tlf 920 51 089,
sokneprest@nesodden.kirken.no
Svein Hunnestad, tlf 91718 292
sokneprest.skoklefall@nesodden.kirken.no
Helge Nylenna, tlf 959 26 187
kapellan@nesodden.kirken.no

