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VEILEDNING 
FOR 

BRUDEPAR 
FØR 

KIRKEVIGSEL 
I SKAUNMENIGHETENE 

Kjære brudepar 
Til lykke med beslutningen om ekteskap og vigsel! 

Dere som nå planlegger bryllup har en spennende og kanskje 
strevsom tid foran dere. Mange timer kan gå med til å 
planlegge dagen. Vi som jobber i kirka gleder oss sammen med 
dere og ønsker å bidra til en fin og minnerik dag som dere kan 
se tilbake på med glede og takknemlighet. 

Å inngå ekteskap ved kirkelig vigsel gir en fin start på framtida 
sammen. Vi leser Guds ord om ekteskap og samliv, vi synger 
salmer sammen, presten holder en tale og vi ber om Guds 
velsignelse over ekteskap og hjem.   

Selv om ritualet er fastlagt er det fullt mulig å sette deres 
personlige preg på det som skal skje. Dere kan velge salmer 
selv, komme med ønsker til organisten når det gjelder 
inngangs- og utgangsmusikk, og eventuelt ha med egnet sang 
eller musikk i tillegg. Kirka kan også pyntes etter personlig 
ønske og smak.  

Vi ser derfor frem til et samarbeid med dere når det gjelder 
planleggingen og vil ønske dere lykke til!  

Denne orienteringen finnes også på internett. I tillegg til mer 
utfyllende informasjon kan dere også lytte til inn- og 
utgangsmusikk samt melodiene til de mest aktuelle salmene.  

Adressen er: www.kirken.no/skaun/bryllup 

ORIENTERING OM VIGSEL I SKAUNMENIGHETENE 

2 www.kirken.no/skaun/bryllup  

Innmelding til kirkekontoret 
Vi ber om en skriftlig innmelding av vigselen. Til dette benyttes skjemaet «Innmelding til 
kirkelig vigsel (Prestens skjema) Skaunmenighetene».  Dette sendes til Skaun kirkekontor 
så raskt som mulig. I tillegg skal prøvingspapirene fylles ut, men disse skal sendes til 
likningskontoret/folkeregisteret. (se side 8).  

Ritualet 
En ekteskapsinngåelse i en kirkelig sammenheng skjer etter kirkens ordning. Her følger 
ritualet med utheving av de leddene hvor dere kan komme med personlige ønsker. 
Leddene med [klamme] kan utelates. 

 1. Inngang: Orgelmusikk (se nederst på siden) 
 [egnet vokal- eller instrumentalmusikk (se side 3) ] 
 2. Inngangsord 
 3. Salme (se side 3) 
 4. Skriftlesning (se side 4) 
 5. Salme/instrumentalmusikk 
 6. Tale 
 7. Inngåelse av ekteskapet (se side 6) 
 8. [ Overrekkelse av ringer (se side 7) ] 
 9. Forbønn 
10. [Musikk/symbolhandlinger (se side 3) ] 
11. Salme 
12. Velsignelse 
13. Utgang: Orgelmusikk (se nederst på siden) 

Orgelmusikk til inngang og utgang 
Repertoaret avhenger av hvem som er organist,  
men følgende kan nevnes: 

1 Brudemarsj fra Lødingen 
2 Brudemarsj fra Seljord 
3 Brudemarsj fra Valsøyfjord 
4 Brudemarsj fra Trøndelag 
5 Brudemarsj av J.M.Førde 
6 Brudelått fra Øre/Nordmøre 
7 Marsj fra Melhus 
8 Meldalsmarsjen 
9 Wedding March – Mendelssohn 

10 Bridal March (from Lohengrin) – Wagner 
11 Trumpet Tune – Purcell 
12 Prince Of Denmark´s March – Clarke 
13 Purpose – Nordaak 
14 Air (from Suite No3) – Bach 
15 Jesu, Joy of Man`s Desiring – Bach 
16 Priere a Notre-Dame Boellmann 
17 Ave Maria – Bach/Gounod 
18 Hornpipe (from Water Music) - Handel 

Hvis dere har spesielle ønsker er det lurt å ta kontakt med organisten i god tid før selve 
vigselen. Husk at det finnes tusenvis av musikkstykker å velge mellom! Kirkekontoret eller 
presten vil kunne fortelle dere hvem som kommer til å spille denne dagen.  
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Salmer til allsangen 
Her er de mest aktuelle salmene til bryllup. Numrene henviser til Norsk salmebok 2013. 

Forslag til salmer 
 1/278 Herre Gud ditt dyre navn  
 220 Lov Jesu namn og herredom 
 233 Kjærlighet er lysets kilde  
 240 Måne og sol 
 280 Store Gud, vi lover  
 281 Hellig, hellig, hellig  
 296 Himlen blåner for vårt øye 
 304 Når heile verda syng 
 308 Nå la oss takke Gud  
 309 Lovsyng vår Herre 
 312 Til himlene rekker din 
 313 Kjære Guds barn 
 318 Himmelske Fader 
 320 Ærens konge, nådens Herre 
 322 Stor er din trofasthet 
 371 Om alle mine lemmer 
 383 Jeg vil gi deg, O Herre 
 409 I dine hender Fader 
 415 Alltid freidig 
 424 Eg har ei teneste stor 
 431 La oss vandre i lyset 
 432 Vi syng med takk 
 440 Kom, kom og hør 
 482 Deg å få skode 
 489 Blott en dag 
 

 

 524 Kom, la oss kjærlig vandre 
 625 Herre signe du og råde 
 651 Kjærlighet fra Gud 
 652 Å Gud, velsigna desse to  
 653 Herre over alle slekter 
 654 Han vil vera med dykk alltid 
 655 Guds godhet sang  i sinnet 
 656 Kjærleik er gleda 
 657 No vender Gud kalenderblad 
 665 Herre jeg hjertelig ønsker 
 666 Å leva, det er å elska 
 670 Til kjærleik Gud oss skapte 
 712 Himmelske Far, du har  
 715 Gud du er rik 
 716 Herre jeg vil gjerne takke 
 722 Du gav meg, Gud, eit liv 
 734 Guds kjærleik er som  
 757 Gud signe vårt dyre fe. 
 759 Fagert er landet 
 844 No livnar det i lundar 
 854 No stig vår song, vår takk 
 967 Dette er dagen 
 Skeie  Din hånd i min 
 Skeie  Du er en gave  
 Skeie  Taler jeg med englers tunge 
 Skeie  Ærens konge 

I alt må dere velge tre salmer (ev. to hvis dere velger instrumentalmusikk på punkt 5 i 
ritualet) og dere står fritt til å velge rekkefølge på dem. På nettsida til skaunmenighetene 
kan dere se teksten til mange av salmene samt lytte til melodiene. 

Vokal- eller instrumentalmusikk 
To steder i ritualet er det satt av plass til egnet 
vokal- eller instrumentalmusikk. (Ev. tre steder, se 
punkt 5 i ritualet) Men det er valgfritt om dere vil 
ordne med dette. Nesten all slags sang og musikk 
egner seg i kirka. Rådfør dere likevel med prest og 
organist før dere tar eventuelle henvendelser til 
solist, kor eller musikere. Ved alle kirkelige 
handlinger skal presten godkjenne tekstene og 
organisten godkjenne musikken. 
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Skriftlesningen 
Her har vi bare tatt med et lite utdrag fra tekstene. Tekstene er fra Bibelselskapets 
oversettelse av 2011. Dere kan også finne fram andre bibeltekster på egen hånd, og hele 
Bibelen finnes på www.bibelen.no  

 

Tekstene kan i sin helhet leses på 
www.kirken.no/skaun/bryllup 

Salme 23 
Herren er min hyrde, jeg mangler ikke noe. Han 
lar meg ligge i grønne enger; han fører meg til 
vann der jeg finner hvile,…. 

Salme 36,6-10 
Herre, til himmelen rekker din miskunn, din 
trofasthet når til skyene…. 

Salme 91,1-2.4.9 
Den som sitter i skjul hos Den Høyestes ly og 
finner nattely i skyggen av Den veldige, han sier til 
Herren: «Min tilflukt og min  borg, min Gud som 
jeg setter min lit til!»…. 

Salme 100 
Rop med jubel for Herren, all jorden!  
Tjen Herren med glede, kom fram for ham med 
jubel! Kjenn at Herren er Gud!.... 

Salme 103,1-5 
Velsign Herren, min sjel! Alt som i meg er, 
velsign hans hellige navn… 

Høys 2,9-10a.13b-14 
Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort….Stå 
opp, min elskede, min vakre jente, og kom! 

Høys 8,6-7a 
Sett meg som et segl på ditt hjerte, et stempel på 
din arm! For kjærligheten er sterk som døden,…. 

 

Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a 

Den tredje av lesningene fra Høysangen kan leses 
av én tekstleser eller av kvinne (I) og mann (II). 

I:  Hør, det er min kjæreste, der kommer han, 
løpende over fjellene, hoppende over høydene. 
Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. Der 
står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom 
vinduene, gløtter inn gjennom gitteret.  
Min kjæreste tar til orde og sier:  

II:  Stå opp, min elskede,  
min vakre jente, og kom! 
Nå er vinteren omme, 
regnet er forbi, det er borte. 
Landet dekkes av blomster. 
Sangens tid er inne, 
turtelduen kan høres i landet. 
Frukten på fikentreet modner, 
blomsten på vinstokken dufter. 
Stå opp, min elskede,  
min vakre jente, og kom! 
Min due i fjellkløften, 
i ly under bratte klipper, 
la meg få se deg, 
la meg få høre stemmen din! 
For stemmen er myk 
og skikkelsen skjønn. 

I:  Min kjæreste er min, og jeg er hans, 
han som gjeter mellom liljene. 
Helt til dagen blåser skyggene bort, 
spring som gasellen, min kjæreste,  
som en ung hjort 
over kløfter og fjell! 

I/II:  Sett meg som et segl på ditt hjerte, 
et stempel på din arm! 
For kjærligheten er sterk som døden, 
lidenskapen er ubøyelig som dødsriket. 
Den brenner som flammende ild, 
en Herrens brann. 
Veldige vann slukker ikke kjærligheten, 
elver skyller den ikke bort. 
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Matt 5,13-16 
Dere er jordens salt! Men hvis saltet mister sin 
kraft, hvordan skal det da bli gjort til salt igjen?  

Matt 6,25-34 
Derfor sier jeg dere: Vær ikke bekymret for livet, 
hva dere skal spise, eller hva dere skal drikke…  

Matt 7,7-8.12 
Be, så skal dere få. Let, så skal dere finne.  
Bank på, så skal det lukkes opp for dere. …. 

Matt 7,24-25 
Hver den som hører disse mine ord og gjør det de 
sier, ligner en klok mann …. 

Joh 15,9-12[-17] 
Som Far har elsket meg, har jeg elsket dere. Bli i 
min kjærlighet! ….! 

Rom 8,38-39 
For jeg er viss på at verken død eller liv, verken 
engler eller krefter, ….. skal kunne skille oss fra 
Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. 

1 Kor 13  

I sin helhet eller i utdrag 

Og jeg vil vise dere en enda bedre vei: Om jeg taler 
med menneskers og englers tunger,  men ikke har 
kjærlighet, da er jeg bare drønnende malm eller en 
klingende bjelle. ….Så blir de stående, disse tre: 
tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er 
kjærligheten. 

Ef 3,14-21 
Derfor bøyer jeg mine knær for Far, han som har 
gitt navn til alt som kalles far i himmel og på 
jord….. 

Fil 2,1-5 
Om det da er trøst i Kristus, oppmuntring i 
kjærligheten, fellesskap i Ånden, om det finnes 
medfølelse og barmhjertighet, så gjør nå min glede 
fullkommen: Ha samme sinnelag og samme kjær-
lighet, vær ett i sjel og sinn…. 

 

Fil 4,4-8 
Gled dere i Herren alltid! Igjen vil jeg si: Gled dere!  
La alle mennesker få merke at dere er vennlige. 
Herren er nær! …. 

Kol 3,12b-14 
Kle dere derfor i inderlig medfølelse og vær gode, 
milde ydmyke og tålmodige, så dere bærer over 
med hverandre og tilgir hverandre,…. 

1 Joh 4,7-12 
Mine kjære, la oss elske hverandre!  
For kjærligheten er fra Gud, og hver den som 
elsker, er født av Gud og kjenner Gud….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2-4 av disse tekstene skal leses, eller 
andre høvelige skriftlesninger, minst én 
fra hvert av de to testamentene. 

Skriftlesningene kan gjerne leses av 
medlemmer av bryllupsfølget.  

De som skal lese går samlet frem til 
lesepulten under den første salmen. 
Presten leser først og innleder deretter 
lesningen med: La oss videre høre fra 
Guds ord. 

ORIENTERING OM VIGSEL I SKAUNMENIGHETENE 

6 www.kirken.no/skaun/bryllup  

Inngåelse av ekteskapet 
Her kan brudeparet velge mellom to alternativ: 

Alternativ 1 Alternativ 2 
Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners 
nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn): Vil 
du ha (brudens fulle navn): som står ved din side, til 
din ektefelle? 

Brudgommen: Ja 

Liturg: Vil du elske og ære henne og bli trofast hos 
henne i gode og onde dager inntil døden skiller 
dere? 

Brudgommen: Ja 

Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners 
nærvær spør jeg deg, (brudens fulle navn): Vil du ha 
(brudgommens fulle navn): som står ved din side, til 
din ektefelle? 

Bruden: Ja 

Liturg: Vil du elske og ære ham og bli trofast hos 
ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere? 

Bruden: Ja 

Liturg: Så gi hverandre hånden på det. 

Brudeparet vender seg mot hverandre og gir 
hverandre høyre hånd. 
Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender. 

For Guds ansikt og i disse vitners nærvær har dere 
nå lovet hverandre at dere vil leve sammen i 
ekteskap, og gitt hverandre hånden på det. Derfor 
erklærer jeg at dere er rette ektefolk. 

 

 

 

 

 

 

Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners 
nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn): Vil 
du ha (brudens fulle navn): som står ved din side, til 
din ektefelle? 

Brudgommen: Ja 

Liturg: For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners 
nærvær spør jeg deg, (brudens fulle navn): Vil du ha 
(brudgommens fulle navn): som står ved din side, til 
din ektefelle? 

Bruden: Ja 

Brudgom og brud vender seg til hverandre. De gir 
hverandre hendene og blir stående slik mens de 
avgir løftet. 
Liturgen leser løftet ledd for ledd, deretter fremsier 
brudeparet det, den ene først. 

Liturg: Gjenta nå etter meg. 

Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle. 
B: Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle. 

Liturg: Jeg vil elske og ære deg 
B: Jeg vil elske og ære deg 

Liturg: og bli trofast hos deg i gode og onde dager 
B: og bli trofast hos deg i gode og onde dager 

Liturg: inntil døden skiller oss. 
B: inntil døden skiller oss. 

Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte 
av den andre ektefellen. 
Liturgen legger til slutt sin hånd på brudeparets 
hender. 

Liturg: For Guds ansikt og i disse vitners nærvær 
har dere nå lovet hverandre at dere vil leve 
sammen i ekteskap, og gitt hverandre hånden på 
det. Derfor erklærer jeg at dere er rette ektefolk. 
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Overrekkelse av ringer 
Her er det også to alternativ å velge mellom. Ringene kan gis til brudeparet enten av 
liturgen, en av forloverne eller andre. 

Alternativ 1 Alternativ 2 
Liturg: Gi nå hverandre ringene, som dere skal 
bære til tegn på løftet om troskap. 

Hver av dem setter ringen på fingeren til den 
andre. 

Liturg: Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til 
tegn på løftet dere har gitt hverandre. Gjenta etter meg. 

Liturgen leser ordene ledd for ledd, deretter fremsier 
brudeparet dem, den ene først. 

Liturg: (Navnet), jeg gir deg denne ring 
B: (Navnet), jeg gir deg denne ring 

Liturg: som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. 
B: som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. 

Ringen settes så på fingeren til den andre. 
Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den 
andre ektefellen. 

Inngang 
Inngangsprosesjonen kan gjøres på flere forskjellige måter. Dette får 
igjen følger for hvordan stolene fremme ved alterringen skal plasseres. 
Det vanlige er at bruden føres inn av en representant for familien eller 
at brudeparet går inn sammen. Se mer om dette på nettsida. 

Brudepiker/brudesvenner 
Ønsker brudeparet å ha brudepiker og brudesvenner med opp kirkegolvet gjør en avtale 
med presten i forbindelse med øvingen om hvordan dette skal gjøres. Brudepiker og 
brudesvenner kan gå foran brudeparet inn i kirka og bak dem ut igjen.  

Salmebok/program 
Det kan legges ut salmebøker i benkeradene. Klokker 
eller prest annonserer da salmenumrene. Det vanligste 
er at dere lager et eget program med opptrykk av 
teksten til de salmene som skal synges. Se mer om dette 
på nettsida. 

Kirkeverter 
Det er fint om noen kan ta imot gjestene i kirken denne 
dagen. Søsken eller venner kan gjerne spørres. Da er det 
naturlig at de deler ut program eller salmebøker ved 
inngangen. 
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Skaun kirkekontor 
 Tlf. 418 64 424 
Mail: post.skaun@kirken.no 
Adresse: Postboks 26 
                  7358 Børsa 
Web: www.kirken.no/skaun/bryllup 

Pynting 
Dere kan også pynte i kirka, men det er ikke nødvendig å gjøre det for 
komplisert! Tidspunkt for pynting må en avtale med kirkens betjening. 
Ved flere vigsler på samme dag i samme kirke kan jo brudeparene 
samarbeide om pyntingen? 

Samtale og øvelse før vigselen 
Rundt tre uker før vigselen henvender brudeparet seg til presten som skal forrette, og 
avtaler tid og sted for en samtale. I tillegg til en gjennomgang av ritualet, kan det være 
naturlig å samtale også ved det dypere innhold i ekteskapet. Dette er en trivelig samtale 
for å bli litt bedre kjent, og slett ikke noe forhør!  

Prøving av ekteskapsvilkår 
Før det kan inngås ekteskap må det foreligge prøvingsattest fra skatteetaten. Attesten 
skrives ut på grunnlag av innsendte skjema:. 

- «Erklæring fra brudefolkene» fra hver av brudefolkene.  
- «Forlovererklæring» fra hver av forloverne.  
- «Erklæring om skifte» fylles ut dersom en har vært gift tidligere og skal gifte seg på nytt. 

Skjemaene kan nå fylles ut elektronisk men det er fortsatt mulig å sende inn papirsøknad. 
Les mer om dette på våre nettsider www.kirken.no/skaun/bryllup/skjema Ønsker man å 
endre navn i forbindelse med vielsen gjøres dette enkelt elektronisk. Mer om dette også 
på våre nettsider. 

Forventet behandlingstid er minst 4 til 5 uker. Når prøving er foretatt, utstedes det en 
«prøvingsattest». Attesten har 4 mnd. gyldighet. Det er en stor fordel at attesten 
sendes/leveres til Skaun kirkekontor så snart den er klar. 

Kirkelige skjema 
«Innmelding til kirkelig vigsel» fylles ut og sendes 
kirkekontoret med det samme. Vi har også utarbeidet 
et «Planleggingsskjema for vigsel» til hjelp i 
forberedelsen av den kirkelige handlingen. Det er fint 
om vi kan få dette skjemaet hos oss i god tid, senest tre 
til to uker før vigselen. Gjerne på epost.  

VIKTIG! SJEKK AT DETTE ER RIKTIG! 

Vi har notert følgende vigselstidspunkt: 

Kirke: 

 

Dato: Kl: 

 

 


