Informasjon om vigsel i

Sauherad kirke og Nes kyrkje 2015
Velkommen til bryllup i Sauherad kirke / Nes kyrkje! Vi som arbeider i kirka, ønsker at dette
skal bli en fin dag for dere. Vi vet at mange legger mye tid, omtanke og arbeid i planleggingen
av bryllup, og vi håper at vielsen i kirkerommet blir en god opplevelse for dere. Tidspunkt for
vigsler i Sauherad & Nes (og Bø) er for lørdager i skolens sommerferie kl 12.00 eller 13.30 eller
15.00. På andre ukedager kan vi være noe mer fleksible med tidspunktet.
Det er ulike mennesker som dere vil komme til å møte i forbindelse med vielsen, og som har ulike
ansvarsområder:
Sokneprest*:

Anne-Inger Lunner (tlf 35 95 70 81/480 61 672)

Organist/kantor:

Bruno Hageman (tlf 948 55 033)

Kirkeverge:

Trond Magnus Haugen (tlf 35 95 70 80 / 938 55 504)

Kirketjenere:

Anders Høibø (tlf 909 40 728)

Det kan bli satt inn vikar for sokneprest og organist i forbindelse med avvikling av fridager og
ferie. I skolens sommerferie samordnes vielsene i Bø og Sauherad.
Kirketjeneren
sørger for at kirka ser innbydende ut når dere kommer. Dersom dere ønsker å pynte
kirkerommet i forbindelse med vielsen, må dere gjøre avtale med kirketjeneren om dette i god
tid. Dette gjelder både tidspunktet for pynting, utforming av pynten, og ikke minst når pynten
skal ryddes opp igjen etterpå! Ofte er det gudstjeneste dagen etter, derfor er hovedregelen at
det skal ryddes både inne og ute samme dag. Kirken holder ikke blomster til bryllup.
Noen ganger ønsker brudeparet å benytte kirkerommet til fotografering etter vielsen
(særlig aktuelt ved regn…). Dersom dere ønsker dette, MÅ det avtales i god tid med
kirketjeneren. Hvis ikke dette er gjort, kan dere ikke regne med å benytte kirken til dette etter
vielsen.
Presten
har ansvar for selve vielsen. Presten tar kontakt med dere i god tid, for å avtale en
samtale. Det er så mye praktisk som skal på plass i forbindelse med et bryllup, at det kan være
nyttig å gi kjæresteforholdet litt oppmerksomhet! Om dere har barn sammen, er det ikke
ønskelig at de er med i denne samtalen. Disse samtalene foregår i ”normal arbeidstid” i uka, i
sakristiet i kirka.
Dere kan få tid til en enkel ”generalprøve” (der forlovere og andre involverte kan delta
dersom det er ønskelig og praktisk) kort tid før bryllupet, dersom dere ønsker det.
Organisten
har ansvaret for det musikalske, og må ha ønske om sanger og musikk i god tid (minst
tre uker på forhånd). Dersom dere ønsker å bruke annen musikk enn det organisten allerede
har inne i sitt reporoir, må dere avtale dette og skaffe noter i god tid før vielsen. Dersom dere
ønsker å benytte solosang eller annen solomusikk, må det avklares dersom organisten skal
bidra med akkompagnement el.l.

Kirkelig handling:
Vigselsordningen åpner for at brudeparet selv kan være med på utformingen av vielsen.
Det er svært hyggelig om noen av fra bryllupsfølget medvirker, med tekstlesning, musikk,
lystenning eller i de liturgiske leddene. All medvirkning må tilpasses vigselshandlingens
gudstjenestelige karakter og skal ikke bryte med Den norske kirkes trosgrunnlag.
Dere velger selv om dere vil trykke opp program, eller om dere vil benytte salmebøkene
i kirken. Hovedpunktene i en kirkelig vielse er:
1 Preludium/Inngang
2 Inngangsord
3 Salme
4 Skriftlesning
5 Salme (kan utgå)
6 Tale
7 Ekteskapsinngåelse
8 Overrekkelse av ringer (kan utgå)
9 Forbønn og Fadervår
10 Musikk/symbolhandlingar (kan utgå)
11 Salme
12 Velsignelse
13 Utgang
Økonomi:
Vielser i kirkene i Sauherad koster ingenting for kirkemedlemmer som er eller har vært
folkeregistrert i Sauherad. Andre må betale for leie av kirka, organist, kirketjener og prest etter
gjeldende takster. Dette er for tiden kr 3550,-. Mer informasjon om dette kan dere få ved
henvendelse til kirkevergen.
Folkeregisterets ansvar:
Ansvaret for ”å prøve ekteskaps-vilkårene” ligger hos Folkeregisteret i den kommunen
der dere (eller en av dere) er bosatt. Dokumentene som skal fylles ut finner dere her:
http://www.skatteetaten.no/no/Alt-om/Folkeregistrering/Ekteskap
”Erklæring fra brudefolkene før prøving av ekteskapsvilkårene” og ”Forlover-erklæring”
sendes til Folkeregisteret (Skatt-Sør, PB 2412, 3104 Tønsberg), sammen med nødvendig
dokumentasjon. Når Folkeregisteret har mottatt dette, og ser at det ikke er noe til hinder for at
ekteskapet inngås, skriver de ut en prøvingsattest. Denne attesten kan ikke være eldre enn fire
måneder når ekteskapet inngås. Det er fint om dere gjør en avtale om at de sender denne
direkte til Sauherad kirkekontor. (Kryss av for dette nederst på egenerklæringen.)
Etter vielsen får dere en foreløpig vigselsattest av presten, den endelige attesten
utstedes av Folkeregisteret noe seinere.
Dersom dere ønsker å endre navn i forbindelse med vielsen, må skjemaet ”Melding om
endring av navn” sendes Folkeregisteret.
Skulle det så være noe dere lurer på, er det bare å ta kontakt!
Lykke til med bryllupsforberedelser!
Beste hilsen oss på Kirkekontoret
Sauherad kirkekontor
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
e-post: post@sauherad.kyrkja.no

