NYTTIG Å VITE FØR DERE SKAL VIES I KIRKEN
Kjære brudepar!
Herved bekreftes det at det er reservert tid for

Vielse i
For

kirke.

Dato:

kl

.
.

Gratulerer med valget om å inngå ekteskap – med vielse i en av Nesoddens kirker!
I forbindelse med bryllupet er det mange ting som skal ordnes, arrangeres og avtales for at alt skal bli
slik dere ønsker det på den store dagen. Dette skrivet har vi laget for å informere dere litt om hva
som skal skje i kirken, og hva som må ordnes før dere kommer så langt.
1. Papirene må være i orden.
Lover og regler for ekteskapsinngåelse må følges, og det er lurt å være ute i god tid med
papirarbeidet. Papirene får dere ved å henvende dere til Folkeregisteret eller på www.kirken.no.
Henvend dere til folkeregisteret senest 8 uker før vielsen. Be Folkeregisteret å sende ferdigbehandlet
papirer (”Prøvingssattest/Melding om vigsel/Vigselsbok”) direkte til kirkekontoret. Dette skjemaet viser
at det ikke er noen hindring for at ekteskap kan inngås, og det er gyldig i 4 måneder. Vi må ha
skjemaet senest 4 uker før vielsen.
2. Vielsessamtalen – møte med presten.
En samtale med presten som skal vie dere hører med til forberedelsene av det som skal skje i kirken.
Dere blir da bedre kjent med presten og dere får anledning til å gå igjennom vielsesritualet – og dere
kan stille de spørsmålene dere ønsker. I denne samtalen kan dere også bli enige om hvilke salmer
som skal brukes – og eventuelle andre innslag som dere ønsker under vielsen. Presten vil ta kontakt
med dere i god tid før vielsen for å avtale tid for samtalen.
3. Organisten – en viktig medspiller.
Vi kan vanskelig tenke oss en vielse uten musikk – uten vakre toner som tilfører seremonien både
høytid og stemning. For at organisten skal være godt forberedt er det viktig at han får vite hvilke
musikkstykker dere ønsker å bruke, i god tid før vielsen. Det er mulig å finne bryllupsmusikk på
internett, og på vår nettside kan dere lytte til 10 forskjellige musikkstykker: www.nesodden.kirken.no
4. Hva med andre innslag under vielsen?
Mange brudepar ønsker spesielle innslag under vielsesseremonien. Kanskje har dere en venn som er
flink til å synge, spille eller lese dikt, og som dere gjerne vil skal løfte dagen ytterligere? Eller kanskje
dere ønsker at organisten skal spille et solonummer? Ta i så fall kontakt med presten og organisten i
god tid for å avtale dette nærmere.
5. Pynting i kirken.
Alle kirkene på Nesodden er vakre i seg selv – på hver sin måte. Mange ønsker likevel å pynte litt
ekstra med blomster eller annet, noe dere gjerne må gjøre. Kirken vil bli låst opp en time før vielsen
starter. Hvis det er flere vielser samme dag, kan brudeparene gå sammen om pyntingen av kirken.

6. Salmer.
Vanligvis synges det to eller tre salmer under en vielse. På sistesiden følger en oversikt over salmer
som er mye brukt ved vielser, men dere står selvsagt helt fritt til å velge andre salmer fra ”Norsk
Salmebok” og fra ”Salmer 1997”. Både presten og organisten kan være behjelpelige med å velge
salmer, samt inn- og utgangsmusikk.
7. Tekstlesing.
Det er fint om forloverne leser bibeltekstene under vielsen. De tekstene dere kan velge mellom finner
dere på www.kirken.no under ”bryllup”.
8. Vielsesseremonien.
Presten vil gå igjennom seremonien sammen med dere, men her følger en liten ”huskeliste” så dere
kan være litt forberedt.
Senest ti minutter før vielsen skal BRUDGOMMEN (hvis han ikke skal gå sammen med bruden inn i
kirken) og begge FORLOVERNE være på plass på sine stoler.

Brudens
forlover
Brud

Brudgommens
forlover
Brudgom

BRUDEN og LEDSAGER (evt. brudeparet) går inn i våpenhuset et par minutter før vielsen begynner.
Bruden går på ledsagerens venstre side. Når orgelet spiller opp til inngangsmarsj, reiser alle seg.
Brudeparet går inn til sine plasser i koret og setter seg (se illustrasjon). Når paret har satt seg, setter
alle i kirken seg.
BRUDEPARET får beskjed fra presten når de skal komme frem til alterringen. FORLOVERNE skal stå
når brudeparet er fremme ved alterringen. Hvis BRUDEN trenger hjelp med blomster, kjole osv. under
vielsen er det vanlig at BRUDENS FORLOVER hjelper til med dette.
Dersom dere skal sette på ringer under seremonien er det BRUDGOMMENS FORLOVER som har
ansvar for at disse legges på alterringen før vielsen.
9. Rekkefølgen ut av kirken etter vielsen.
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Brudeparet
Brudepiker/svenner
Forlovere
Brudens far og brudgommens mor
Brudgommens far og brudens mor

10. Fotografering og filming i kirken.
Video kan brukes på en diskret måte.
Fotografering er kun tillatt under inn- og utgangsmarsjen og under salmesangen.

11. Priser.
Hvis verken brud eller brudgom bor på Nesodden vil man bli belastet for leie av kirke inkl. kirketjener
og organist (kr 4000,-), samt for prest (pr 2011: kr 2400,-). Dette gjelder også dersom brud og
brudgom bor på Nesodden, men ingen av dem tilhører Den Norske kirke.
Det er Nesodden kirkelige fellesråd som sender faktura for leie av kirken, inkl. kirketjener og organist.
Faktura for bruk av prest blir sendt fra prostens kontor.
12. Mer informasjon.
Mer informasjon om vielse i Den Norske Kirke finner dere på www.kirken.no, under ’bryllup’.

13. Viktige navn og telefonnummer.
Folkeregisteret

tlf 800 80 000

Nesodden kirkesenter
Tangen Nærsenter, Vestveien 51
1452 Nesoddtangen
Tlf 66 96 58 20 (telefontid kl 12.00-15.00)

kirken@nesodden.kirken.no
www.nesodden.kirken.no

Prester og organist:
Svein Hunnestad, sokneprest
Tlf 91718292
Sokneprest.skoklefall@nesodden.kirken.no
Helge Nylenna, kapellan
Tlf 95926187
kappelan@nesodden.kirken.no
Ingeborg Christophersen, kantor
Tlf 45223917
ingeborg@ingeborgchristophersen.com

Kirketjener:
-

Lena Heise

tlf 46884145

Lykke til med forberedelsene til bryllupet!

VIKTIG INFORMASJON OM BRYLLUPSMUSIKKEN
-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.
Kirkerommene har god akustikk, og det er ikke nødvendig å synge med mikrofon.
-Vi ønsker at musikken er avklart senest to uker før seremonien.
-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. Noen ganger finnes det noter på nettet,
som man kan kjøpe og laste ned. (Hvis organisten kjøper noter, i samråd med brudeparet, så
refunderer brudeparet organistens utlegg. Organistene har vipps.)
-Hvis organisten skal akkompagnere solist, må solisten maile noter i riktig toneart og arrangement
senest en uke i forveien. Øving skjer samme dag som vielsen, fortrinnsvis en klokketime før vielsens
begynnelse.
-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.
-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!
Kantor Ingeborg Christophersen:
post@ingeborgchristophersen.com tlf: 45223917
Organist Berit Billingsø:

beritbill@hotmail.com tlf. 91865871
Brudemarsjer
Brureslått fra Øre på Nordmøre

Bruremarsj frå Telemark (fra Seljord)

Bruremarsj fra Lødingen

Brudemarsj fra Eidskog

Bruremarsj fra Østerdalen

Bruremarsj fra Valsøyfjord

Gammel-Sjugurmarsjen (Gudbrandsdalen)

Purpose av Rikard Nordraak (fra ”Maria Stuart”)

Bruremarsj av J. M. Førde

Bryllupsmarsj av Felix Mendelssohn (fra ”En midtsommernattsdrøm”)

Brudemarsj av Richard Wagner (fra ”Lohengrin”)
The Prince of Denmark’s March av Jeremiah Clarke (tidligere kalt Trumpet Voluntary av Purcell)

Trumpet Tune av Henry Purcell

Land of Hope and Glory (Pomp and Circumstances) av Edward Elgar
Alle kan passe like godt ved inngangsprosesjon som utgangsprosesjon.
Salmer
Her følger noen salmeforslag. Har dere andre ønsker – snakk med presten eller kantoren/organisten
om dette.

Salmene som spilles i kirken i kveld:

Du er en gave
Dagene som kommer
Amazing grace
Så grønn en drakt
Herre Gud, ditt dyre navn og ære
Andre salmeforslag
Himlen blåner for ditt øye
Guds godhet sang i sinnet
Kjærlighet er lysets kilde
I denne fagre sumarstid
Deilig er jorden
Deg være ære (ved påsketid)
Store Gud, vi lover deg
Hellig, hellig, hellig
Takk, gode Gud
Nå la oss takke Gud
Lovsyng vår Herre
Til himlene rekker
Alt står i Guds Faderhånd
Himmelske Fader
Lær meg å kjenne
Min hyrding
Amazing grace

Alltid freidig
Om alle mine lemmer
Lovsyng Herren, han er nær
Vi syng med takk og glede
Kjærlighet fra 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)

Lykke til med forberedelsene til bryllupet!

