
 

Hva er et kirkelig 

bryllup? 

Hvordan melde 

bryllup? 

Kle dere derfor i inderlig medfølelse og 

vær gode, milde, ydmyke og tålmodige, 

så dere bærer over med hverandre og 

tilgir hverandre hvis den ene har noe å 

bebreide den andre. Som Herren har til-

gitt dere, skal dere tilgi hverandre.  

Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet, 

som er båndet som binder sammen  

og gjør fullkommen.  

Kolosserbrevet kapittel 3 vers 12b-14 

Har du spørsmål eller ønsker ha bryllup i 

Bragernes kirke? 

Ta kontakt! 

 

Bragernes menighet 

Kirkegt. 7 

3016 Drammen 

 

tlf. 32 98 91 00 

post.drammen@kirken.no 

www.bragerneskirke.no 

 

Du finner oss også på facebook! 

Bryllup 
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Hva er et kirkelig bryllup? 

Et bryllup er en fest for kjærligheten. To 
mennesker lover å elske og ære hverandre, 
og holde sammen i gode og onde dager res-
ten av livet. Det handler om de to, men de 
står ikke alene. Løftene blir gitt med vitner 
tilstede. I kirken legges det også vekt på at 
løftene gis «for Gud, vår skapers ansikt». 
 
Å inngå et ekteskap er en offentlig handling 
og presten—som godkjent vigselsperson—
erklærer at ekteskapet er gyldig. Dette er 
den juridiske delen av bryllupet. 
 
Det som skiller et kirkelig bryllup fra et  
borgerlig bryllup er at brudeparet og deres 
ekteskap legges frem for Gud og vi ber om 
Guds velsignelse over dem. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Et bryllup i kirken kan være stort eller lite—
fra bryllup med kun brudepar og forlovere til 
fullsatt kirke.  
 
I Bragernes kirke er både heterofile og  
homofile par velkommen til å gifte seg.  
 

Hva koster det å ha bryllup i kirken? 
Dersom én eller begge ektefeller er medlem 
av Den norske kirke og er bostedsregistrert i 
Drammen kommune, koster det ikke noe å ha 
bryllup i Bragernes kirke etter Den norske  
kirkes liturgi. Dette inkluderer prest, kantor 
og kirketjener. For andre gjelder egne priser. 
 
 

 

Bryllupsmesse? 
Det er mulig å feire bryllupsmesse. Dette  
innebærer at man i tillegg til ekteskaps-
inngåelse og forbønn for brudeparet også 
feirer nattverd. 
 

Forbønn for borgerlig inngått ekteskap 
Alle par som har giftet seg borgerlig er  
velkommen til kirken for forbønn og  
velsignelse av ekteskapet. Liturgien for dette 
inneholder mange av de samme elementene 
som den kirkelige ekteskapsliturgien, men 
ikke selve ekteskapsinngåelsen. 
 

Hvordan melde bryllup? 

Det første dere bør gjøre er å finne aktuelle 
datoer for bryllupet deres. Dere kontakter 
den aktuelle menigheten for å sjekke om  
kirken er ledig og bestille tid. I Bragernes  
kirke er tidspunktene for bryllup lørdager kl. 
13.00, 14.30 og 16.00, men det er også mulig 
å velge en annen ukedag.  
 
I god tid før bryllupet må brudepar og  
forlovere fylle ut skjemaer som sendes  
Folkeregisteret. Deretter mottar brudeparet 
en Prøvingsattest som presten må få for at 
bryllupet kan gjennomføres. 
 
Presten kontakter dere for en samtale der 
dere avtaler detaljer om bryllupet. Det musi-
kalske (både salmer, bryllupsmarsjer og evt. 
annen musikk) avtales med kantor. 
 
Ekteskapsliturgien, skjema for utfylling og 
mer informasjon finner dere på 
www.kirken.no/bryllup. 
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