
Betaling: 
 
Det er gratis å gifte seg i kirken i den menigheten der begge eller en 
av dere bor. Bor dere utenfor prostiet, men ønsker å gifte dere i her, 
har Bjørgvin bispedømmeråd fastsatt at presten skal ha betaling for 
dette. Dersom ingen av brudefolkene bor i Bergen  
kommune vil Bergen kirkelig fellesråd sende faktura på leie av kirke. 
Mer informasjon om dette finner dere på hjemmesiden  
https://kirken.no/bergen  Klikk deg inn på ”kirkelige handlinger”.  

Fotografering og videoopptak i kirken: 
 
Video og fotografering kan brukes på en diskret måte fra galleriet  
eller andre usjenerte steder i kirkerommet.  

Lykke til med bryllupsforberedelsene og 
velkommen til vielse i Birkeland kirke! 

Pynting i kirken: 
 
Birkeland kirke er en enkel og vakker kirke. Menigheten kjøper inn  
roser til alteret og sender regning på kr. 200. Denne kommer på epost. 
Ønsker dere tilgang til kirken for å pynte selv utover dette, tar dere 
kontakt med menighetskontoret for å avtale tidspunkt. 

Vielse i    
Birkeland  
kirke 

BIRKELAND MENIGHETSKONTOR: 
Hardangerveien 5 (rett bak kirken)  
Postadresse: Postboks 152 Nesttun, 5852 Bergen.  
Tlf. 55 36 22 80 
E-post: birkeland.menighet@kirken.no   

Foto: Morten Wanvik 
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Gratulerer med valget om å inngå ekteskap!  

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.  

Papirene må være i orden: 
 
For at vielsen skal bli gyldig må det foreligge en prøving av ekteskaps- 
vilkår. Dette foretas av folkeregisteret. Alle nødvendige skjemaer finner 
dere på www.skatteetaten.no eller på www.kirken.no. 
 
Ferdige utfylte skjema sendes til folkeregisteret på stedet hvor begge eller 
en av dere bor. Når folkeregisteret har mottatt de nødvendige papirene 
fra dere og prøvingen er foretatt, vil de utstede et prøvingsdokument. 
Uten dette dokumentet kan dere ikke bli viet!  
 
Dokumentet er gyldig i 4 måneder. Dersom dere ikke har fått dokumentet 
innen 2 uker før vielsen, må dere kontakte folkeregisteret og be om rask 
behandling. Ta også kontakt med folkeregisteret om dere har spørsmål 
om prøvingen. Husk å gjøre unna papir-arbeidet i god tid!  
Skatteetaten melder om en behandlingstid på 2-3 uker. 

 

Kjære brudepar! 

Vigselssamtalen: 
 
En samtale med presten som skal vie dere hører med til forberedelsene av 
vielsen. Dere blir  kjent med vigselsritualet og får anledning til å bli litt 
kjent  med presten.   
 
I denne samtalen kan dere også diskutere hvilke salmer dere ønsker å  
bruke – og eventuelle andre innslag under vielsen. Presten kontakter dere 
ca. 6 uker før vigselen for å avtale tid for samtalen.  

Organisten: 
 
Det er vanskelig å tenke seg en vielse uten musikk. Organisten tilfører  
seremonien både høytid, stemning og et høyt kunstnerisk nivå. Orgelet er 
kirkens hovedinstrument, og det finnes mye flott musikk som passer både 
for orgelet alene, eller sammen med andre instrumenter. Organisten kan 
også kontaktes dersom dere ønsker hjelp med musikkvalget. 
 
Det er viktig at organisten får vite om musikkstykker dere har valgt i god tid 
før vielsen. Dere kan forvente at organisten spiller standard musikk.  
Dersom dere har særskilte musikkønsker må organisten vurdere om det er 
tid nok til innøving og trenger noter 6 uker på forhånd. I noen tilfeller må 
organisten si nei og heller be om at dere lager avtale med en annen  
musiker.  

Salmer og musikk: 
 
Det synges tre salmer under en vielse. Dere står fritt til å velge de salmene 
dere ønsker fra ’Norsk Salmebok’. Både presten og organisten gir råd i valg 
av salmer. En salme kan eventuelt erstattes av musikkinnslag. Ved vigsel-
samtalen vil presten gå igjennom liturgien sammen med dere. Dersom dere 
ønsker å lese mer om hvilke muligheter som finnes, få tips til salmer så fin-
ner dere dette under ”Bryllup” på www.kirken.no. 
 
Noen ønsker solistinnslag, og i den forbindelse kan det være lurt å tenke på 
følgende: 
 
 Det er satt av 45 minutter til hver vielse. En vielse varer ca. 30 min, 

dvs at det er rom for 1-2 innslag 
 Tenk musikk/sanger som passer til anledningen og rommet, noe  

passer best i kirken, og noe passer kanskje best til festen etterpå? 
 Det bør brukes rutinerte solister som behersker situasjonen og som 

klarer seg med en øvelse sammen med organisten.  
 Levende musikk gir et mer personlig og ekte preg, det er derfor ikke 

ønskelig med bruk av cd og playback i vielser. 

http://www.skatteetaten.no
http://www.kirken.no
http://www.kirken.no/

