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INFORMASJON OG SKJEMA ANG VALG AV MUSIKK OG SALMER I VIELSER. 

Musikk er viktig i en vielse og bidrar til å skape høytid og stemning. Standard i en vielse er 
inn- og utgangsmusikk og 3 salmer. I tillegg er det mange som ønsker solist- og/eller 

instrumentale innslag. Vi anbefaler maksimum 2 solist-/instrumentalinnslag, hvorav ett av 
disse kan erstatte en av salmene.  

Valg av musikk til inn- og utgang 

Musikk som benyttes i en vielse må passe inn i kirkerommet og skal derfor godkjennes i god 
tid av kantor/organist.  Under er det listet opp noen kjente og forhåndsgodkjente 

alternativer. Det er ikke anledning til å spille musikk fra cd-/musikkanlegg.  

Valg av salmer 

Salmer kan dere også velge velge selv, så lenge de er hentet fra Den norske kirkes 
salmebok. Andre salmetekster må godkjennes av prest. Kantor/organist og prest vil forøvrig 

være behjelpelig med å foreslå salmer som passer til vielsen deres. De vanligste salmene 
finner dere i denne informasjonen. Skriv inn deres salmevalg inn i skjemaet nedenfor. Valg 

av salmer kan dere også ta opp med presten i samtalen før vielsen. Til hjelp i salmevalget 
kan dere søke på salmetitlene i NRK´s nettspiller. https://tv.nrk.no/serie/salmeboka-minutt-

for-minutt. 

Valg av soloinnslag og solister 

Soloinnslag skal godkjennes av kantor/organist før vielsen. All tekst skal godkjennes av 
presten. Benytt gjerne kjente eller familie som solister. Etter nærmere avtale kan kantor i de 

fleste tilfeller akkompagnere solist på orgel eller piano. Solistinnslagene kan legges på ulike 
steder i vielsen;  

     - Etter inngang,  
     - I stedet for salmen før talen  

     - Etter Forbønn - før siste salmen 

Innmelding av valgt musikk og soloinnslag 

Benytt skjema nedenfor for å melde inn valgte salmer, musikk og ønsket soloinnslag. Noter 
til særskilte innslag som organist skal medvirke på, må skaffes av brudeparet. Det kan 

påløpe utgifter. Tekster på alle sanger utenom salmer må være vedlagt ved innmelding av 
skjema. Ta kontakt med kontoret på et tidlig tidspunkt dersom du er usikker på om noe kan 

godkjennes eller har andre spørsmål. 

Tidsfrister 
Kantor må kontaktes/skjema sendes inn senest 3 uker før vielsen for avtale om valg av 

salmer og annen musikk. For vielser i juli og august er fristen 10. juni av hensyn til 

ferieavvikling. Hvis det ikke har kommet inn ønsker innen fristen, velger den enkelte 
kantor/organist innenfor sitt repertoar. 

Begrensninger. 
I Håkvik kapell, Skjomen kirke og Hergot kapell er det kun én-manuals orgel og derfor 
begrensninger i hva som kan spilles. Ved bruk av vikarer kan det være begrensninger på 

mulig repertoar. 

Eksempler på inn- og utgangsmusikk: 

1 (H.Purcell) Trumpet Tune 
2 (J.Clarke) Trumpet Voluntary 

3 (K.Nystedt) Bryllupsmarsj 
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4 (T.Høyer-Finn) Festspill 

5 (T.Høyer-Finn) Festpreludium 
6 (R.Nordraak) Purpose 

7 (H.Sommerro) Brudeslått  fra Øre / Nordmøre 

8 (E.Hægeland) Brudemarsj fra Romsdalen 
9 (A.Aarsnes) Brudemarsj fra Seljord / Telemark 

10 (Trad.) Brudemarsj fra Lødingen 
11 (F.Mendelssohn) Brudemarsj fra en midtsommernattsdrøm 

12 (R.Wagner) Brudemarsj fra Lohengrin 
13 (J.M. Førde) Brudemarsj 

14 (Trad.) Brurmarsj fra Sørfold 
15 (Pachelbel) Canon in d:  

  
 

Salmer  
Alltid freidig N415 

Alt står i Guds faderhånd N314 
Amazing Grace N342 Kom, kom og hør N440 

Blott en dag N489 

Deg være ære N197 
Din hånd i min UN 

Du som veien er og livet N643 
Ein fin liten blome N492 

Gud du er rik N715 
Guds godhet sang i sinnet N655 

Herre Gud ditt dyre navn og ære N001 
Himlen blåner for vårt øye N296 

Himlens Konge vil vi prise N282 
Himmelske Far du har skapt oss N712 

I dine hender N409 
Intet er vårt N713 

Kjærlighet er lysets kilde N233 
Kjærlighet fra Gud N651 

Kom la oss kjærlig vandre N524 

Kristus er verdens lys N101 
Lov Jesu namn og herredom N220 

Lovsyng Herren han er nær N528 
Lovsyng vår Herre N309 

Med Jesus vil eg fara N419 
Min Hyrding er vår Herre Gud N328 

No livnar det i lundar N844 
No stig vår song N854 

Nå er det morgen N801 
Nå la oss takke Gud N308 

Når heile verda syng mot Gud N304 
O store Gud vi lover deg N275 

Om alle mine lemmer N371 
Rop det ut N695 

Store Gud vi lover deg N280 

Sørg du for meg Fader kjær N310 
Så grønn en drakt N845 

http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Alltid%20freidig%20N415.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Alt%20st%C3%A5r%20i%20Guds%20faderh%C3%A5nd%20N314.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Amazing%20Grace%20N342.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Blott%20en%20dag%20N489.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Deg%20v%C3%A6re%20%C3%A6re%20N197.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Din%20h%C3%A5nd%20i%20min%20UN.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Du%20som%20veien%20er%20og%20livet%20N643.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Ein%20fin%20liten%20blome%20N492.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Gud%20du%20er%20rik%20N715.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Guds%20godhet%20sang%20i%20sinnet%20N655.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Herre%20Gud%20ditt%20dyre%20navn%20og%20%C3%A6re%20N001.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Himlen%20bl%C3%A5ner%20for%20v%C3%A5rt%20%C3%B8ye%20N296.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Himlens%20Konge%20vil%20vi%20prise%20N282.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Himmelske%20Far%20du%20har%20skapt%20oss%20N712.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/I%20dine%20hender%20N409.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Intet%20er%20v%C3%A5rt%20N713.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Kj%C3%A6rlighet%20er%20lysets%20kilde%20N233.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Kj%C3%A6rlighet%20fra%20Gud%20N651.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Kom%20la%20oss%20kj%C3%A6rlig%20vandre%20N524.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Kristus%20er%20verdens%20lys%20N101.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Lov%20Jesu%20namn%20og%20herredom%20N220.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Lovsyng%20Herren%20han%20er%20n%C3%A6r%20N528.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Lovsyng%20v%C3%A5r%20Herre%20N309.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Med%20Jesus%20vil%20eg%20fara%20N419.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Min%20Hyrding%20er%20v%C3%A5r%20Herre%20Gud%20N328.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/No%20livnar%20det%20i%20lundar%20N844.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/No%20stig%20v%C3%A5r%20song%20N854.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/N%C3%A5%20er%20det%20morgen%20N801.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/N%C3%A5%20la%20oss%20takke%20Gud%20N308.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/N%C3%A5r%20heile%20verda%20syng%20mot%20Gud%20N304.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/O%20store%20Gud%20vi%20lover%20deg%20N275.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Om%20alle%20mine%20lemmer%20N371.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Rop%20det%20ut%20N695.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Store%20Gud%20vi%20lover%20deg%20N280.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/S%C3%B8rg%20du%20for%20meg%20Fader%20kj%C3%A6r%20N310.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/S%C3%A5%20gr%C3%B8nn%20en%20drakt%20N845.mp3
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Til himlene rekker din N312 

Til kjærleik Gud oss skapte N670 
Vi fryder oss av hjertens grunn N217 

Vi rekker våre hender frem N678 

Vær meg nær O Gud N626 
Å leva det er å elska N666 

 
LITURGIEN: 

1. Preludium/Inngang 
2. Inngangsord 

3. Salme 
4. Skriftlesning 

5. Her kan følge:Salme -  kan erstattes av egnet vokal- eller instrumentalmusikk. 
6. Tale 

7. Ekteskapsinngåelse 
8. Her kan følge: Overrekkelse av ringer 

9. Forbønn – avsluttes med Herrens bønn. 
10. Her kan følge: Musikk/symbolhandlinger 

11. Salme 

12. Velsignelse 
13. Utgang 

 
Skjema for valg av musikk i vielser.  

Frist for innlevering: 3 uker før vielsen. For vielser i juli og august:10. juni 
Fyll ut feltene nedenfor. Feltene uten stjerne er valgfrie. 

 

* Dato for vielsen:            

 

 

* Klokkeslett for vielsen:     

 

 

 * Kirke:       

 

 

* Din e-postadresse:   

 

 

* Navn Brud / Brudgom:        

 

 

* Mobiltelefon: 

 

 

* Musikk til inngang 

 

 

* Musikk til utgang 

 

 

Evt andre valg etter avtale: 

 

 

Soloinnslag 1: 

 

 

http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Til%20himlene%20rekker%20din%20N312.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Til%20kj%C3%A6rleik%20Gud%20oss%20skapte%20N670.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Vi%20fryder%20oss%20av%20hjertens%20grunn%20N217.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/Vi%20rekker%20v%C3%A5re%20hender%20frem%20N678.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/V%C3%A6r%20meg%20n%C3%A6r%20O%20Gud%20N626.mp3
http://www.molde.kirken.no/Portals/162/Dokument/Kirkemusikk/Salmer/%C3%85%20leva%20det%20er%20%C3%A5%20elska%20N666.mp3
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 Kryss av hvis behov for akkompagnement av organist:…………..   

Eventuelle noter ettersendes etter nærmere avtale.   

Navn og telefon solist 1: 

 

 

Soloinnslag 2: 

 

 

Kryss av hvis behov for akkompagnement av organist:……….  

Eventuelle noter ettersendes etter nærmere avtale.   

 

Navn og telefon solist 2: 

 

 

* Salme til innledning 

 

 

Salme etter skriftlesing 

 

 

* Salme til slutt 

 

 

Skriv her hvis dere har flere opplysninger eller utfyllende kommentarer. 

 

 

 

Salmebøker eller program?  

Vi vil gjerne vite om du stiller med eget program eller om du ønsker å bruke salmebøker.  
Kryss av for eget program:……..   salmebøker:…………    

 
Hvis du ønsker å bruke salmebøker, vil vi gjerne vite hvor mange forventet antall 

gjester:……………….   
 

Tekster på alle sanger utenom salmer er vedlagt dette skjema:      (kryss av) 

Eventuelle linker til sanger kan også vedlegges. 
 

Godkjenning:  
Når du har ditt eget program klart, må du sende/levere det til oss for godkjenning av 

organist og prest. 
 

 
Dette skjema sendes til/leveres: 

Narvik kirkekontor,  
Alleen 10,  

8516 Narvik 
Tlf: 917 57 811 

epost: melding.narvik@kirken.no 


