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Informasjon om vielse i kirkene på Nesodden 
 
 
Kjære brudepar! 
 
Herved bekreftes det at det er reservert tid for  
 
 
Vielse i     kirke.   Dato:      kl  . 
 
For            .  
 
 
Gratulerer med valget om å inngå ekteskap – med vielse i en av Nesoddens kirker!  
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. 
 
Papirene må være i orden. 
Lover og regler for ekteskapsinngåelse må følges, og det er lurt å være ute i god tid 
med papirarbeidet. Dere må søke om prøvingsattest via Skatteetaten. Dette skjemaet 
viser at det ikke er noen hindring for at ekteskap kan inngås, og det er gyldig i fire 
måneder. Skjemaer og alt dere trenger finner dere på 
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-
samliv/Ekteskap/Ekteskap-i-Norge/Veien-til-ekteskapet---steg-for-steg/Start/ 
 
Vi må ha skjemaet senest fire uker før vielsen. Send eller kom innom kirkekontoret 
med prøvingsattesten. 
 
Vigselssamtalen – 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 vigselsritualet – 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 senest 
tre uker før vielsen.  
 
Musikk i vielsen. 
For at organisten skal være godt forberedt er det viktig at musikken avklares i god 
tid før vielsen, senest to uker før. I vielsen skal det være 2-3 salmer. Organistene eller 
prestene kommer gjerne med forslag til salmer, samt inngang- og utgangsmusikk. Ta 
kontakt med organist via e-post. Det er ikke ressurser til å ha et eget møte med 
organist for å planlegge. Mer informasjon om musikk med forslag finner du på side 4 
i dette dokumentet. 
 
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. 
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Tekstlesing. 
Familie og venner som ønsker å delta i seremonien, kan for eksempel lese fra Bibelen.  
 
Dette kan avtales nærmere med presten på vigselssamtalen.  
 
Vigselseremonien. 
Presten vil gå igjennom seremonien sammen med dere, men her følger en huskeliste 
så dere kan være godt forberedt. 
 
Senest ti minutter før vielsen skal de som skal sitte foran i koret (forlovere, eventuelt 
en av ektefellene) være på plass på sine stoler.  
 
Brudeparet (eventuelt en av ektefellene med ledsager) går inn i våpenhuset et par 
minutter før vielsen begynner. Det er viktig at bruden ikke er forsinket, av hensyn til 
etterfølgende seremonier og de ansattes arbeidstid. Den ene ektefellen går eventuelt 
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.  
 
Dersom dere skal sette på ringer under seremonien er det en av forloverne som har 
ansvar for at disse legges på alterringen før vielsen. 
 

 
Fotografering og filming i kirken. 
Mange ønsker å fotografere eller filme under vielsen. For at dette ikke skal virke 
forstyrrende har vi følgende ønsker: Fotografering er tillatt under inn- og utgang, 
under salmesang og under eventuelle soloinnslag.  
 
Priser 
Hvis ingen av ektefellene bor på Nesodden vil man bli belastet for leie av kirke inkl. 
kirketjener og organist (kr 4000,-), samt for prest (pr 2018: kr 2400,-). Dette gjelder 
også dersom brudeparet 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. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 Brudens Brudgommens  
 forlover forlover 
 
 

Brud      Brudgom  
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Mer informasjon. 
Mer informasjon om vielse i Den Norske Kirke finner dere på www.kirken.no,  
under ’bryllup’.  
 
Kontaktinfo 
Nesodden kirkesenter    
Tangen Nærsenter, Vestveien 51  
1450 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 
sokneprest.skoklefall@nesodden.kirken.no 
 
Eva Kirkemo, kapellan Skoklefall 
eva.kirkemo@nesodden.kirken.no 
 
Kristin Bugge Heilo, kapellan Gjøfell 
kbh@nesodden.kirken.no  
 
Ingeborg Christophersen, organist i 100% stilling 
post@ingeborgchristophersen.com 
 
Torbjørn Eftestøl, organist i 25% stilling 
torbjorn.eftestol@gmail.com 
 
 
 
Skulle du ha spørsmål er det bare å ta kontakt med oss! 
 
 
Lykke til med bryllupsforberedelsene! 

 
 

Hilsen alle oss som jobber i kirkene på Nesodden! 
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VIKTIG INFORMASJON OM BRYLLUPSMUSIKKEN 
-I kirken er alt live! Dette gjelder også musikken, digital musikkavspilling er ikke 
tillatt. Til gjengjeld kan kirkemusikerne spille i mange stilarter og bidra med å få en 
mer personlig utgave av musikken dere ønsker. De akkompagnerer også med glede 
solister og kan eventuelt foreslå musikere for dere. Kirkerommene har god akustikk, 
og det er ikke nødvendig å bruke anlegg.  
 
-Musikken skal være avklart senest to uker før seremonien.  
 
-Organistene har noter på det som er standard av bryllupsmusikk. Ønsker dere noe 
spesielt som de ikke har noter på, er det brudeparets 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 to uker i forveien. Øving skjer i utgangspunktet samme dag som 
vielsen. 
 
-Ønsker dere å få spilt musikk som krever mer enn normal forberedelsestid, er det et 
alternativ at organisten fakturerer for ekstraarbeid etter avtale. Dette gjelder også 
ekstra øving med solist. 
 
Her er forslag til brudemarsjer og salmer:  
 
Musikk til inn- og utgang, norske folketoner: 
Bruremarsj frå Telemark (fra Seljord) 
Bruremarsj fra Lødingen 
Brudemarsj fra Eidskog 
Bruremarsj fra Valsøyfjord/Romsdalen 
Brureslått fra Øre på Nordmøre 
Gammel-Sjugurmarsjen (Gudbrandsdalen) 
Musikk til inn- og utgang, andre forslag: 
Bruremarsj av J. M. Førde 
Purpose av Rikard Nordraak (fra ”Maria Stuart”) 
Bryllupsmarsj av Felix Mendelssohn (fra ”En midtsommernattsdrøm”) 
Brudemarsj av Richard Wagner (fra ”Lohengrin”) 
The Prince of Denmark’s March av J. Clarke 
Kiss the rain og River Flows in you av Yiruma 
 
Salmer  
Du er en gave 
Dagene som kommer (ny salme) 
Din hånd i min (ny salme) 
Amazing grace 
Så grønn en drakt 
Kjærleik er gleda 
Herre Gud, ditt dyre navn og ære 
Himlen blåner for ditt øye 
Guds godhet sang i sinnet 
Kjærlighet er lysets kilde 
 

I denne fagre sumarstid 
Takk, gode Gud 
Lovsyng Herren, han er nær 
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) 
Nå er det morgen (Morning has 
broken)
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