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Velkommen til vielse i Margarethakirkens ruiner i Maridalen! 
 
Det er hyggelig å kunne orientere om muligheten for vielse i kirkeruinene i Maridalen. 
 

 Det er viktig å være klar over at det ikke finnes ly for nedbør i ruinene. Dette 
innebærer derfor en kalkulert risiko når man innbyr til vielse der! Det er ikke 
mulig å bestille Maridalen kirke som «backup» i tilfelle dårlig vær. 

 Vielser i kirkeruinene kan finne sted når som helst på året så sant det er 
innhentet tillatelser som angitt nedenfor. 

 Ta kontakt med Nordberg menighetskontor for å finne ut når det er ledig tid for 
vielser i ruinene. 

 Når tid er bestemt, kontakt ditt lokale menighetskontor for prest (kirkelig vigsel) 
eller byfogdens kontor for vigselsmann (borgerlig vigsel). 

 Det må søkes Byantikvaren i Oslo kommune om tillatelse til å bruke ruinene. 
Dette pleier å være en formalitet, men beregn god tid til saksbehandlingen!     
Oppgi sted og tid for vigselen, navn på forrettende prest/tjenested og 
brudeparets navn i søknaden. Adresse står under. 

 Ta kontakt med Skatt Øst (tlf. 800 80 000) for prøving av papirer. De vil så 
veilede dere gjennom resten av papir-prosessen. Denne prosessen kan ta noe 
tid, så vi anbefaler å ta kontakt med folkeregisteret i god tid før vielsen. Ved 
kirkelig vigsel skal prøvingsattesten sendes soknepresten i Maridalen. 

 Vær oppmerksom på at det ikke er verken toalett eller vann ved ruinene. 

 Det er meget begrensede parkeringsmuligheter ved ruinene med plass til bare 
2-3 biler i den umiddelbare nærhet. Hønefoten parkeringsplass eller 
parkeringsplassen ved Maridalen kirke kan brukes. Inviterte gjester må 
opplyses om dette! 

 
 
Vennlig hilsen Maridalen menighet 
 
 
 
Byantikvaren i Oslo 
Telefon: 482 30 417 

E-post: postmottak@bya.oslo.kommune.no 

Postadresse: Postboks 2094, 0505 OSLO 

Besøksadresse: Maridalsveien 3, 0505 OSLO 

https://www.oslo.kommune.no/politikk-og-administrasjon/etater-og-foretak/byantikvaren/ 
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