
Bryllup i kirken 
 

Kjære brudepar 

Hjertelig velkommen til bryllup i kirken. Det er hyggelig at dere 

vil gifte dere her. I denne folderen finner dere en del nyttig 

informasjon i forbindelse med vielsen. 
 

 
Tidspunkt for vielsen 
Det er en fordel at dato og tidspunkt for vielsen bestemmes i god tid, 

spesielt i sommerperioden. Da er det lettest å få ønsker oppfylt. Ta kontakt 

med kirkekontoret og avklar så fort dere har oversikt.  

 

Viktige skjema 
På Folkeregisteret får dere tak i Erklæring fra brudefolkene og 

Forlovererklæring. Disse kan også lastes ned fra www.kirken.no, Bryllup. 

Skjemaene fylles ut og sendes til folkeregisteret i god tid, men tidligst fire 

måneder før bryllupet. Kryss gjerne av at prøvingsattesten skal sendes til 

vigsler, se adressen vår bak på folderen. Attesten er en forutsetning for at 

vi kan utføre vielsen. 

 

Salmer og musikk 
Det er viktig at salmer og musikk i seremonien avklares i god tid. 

* Vanligvis er det tre salmer i seremonien, men én av dem kan eventuelt 

erstattes av solosang eller instrumentalmusikk. Se vedlagte ark med forslag 

til salmer. Ta gjerne kontakt med prest eller kantor/organist dersom dere 

har spørsmål om salmer, og send oss forslagene deres senest to uker før 

bryllupet. 

* Dere kan være med å velge inngangs- og utgangsmusikk i seremonien. 

Det må skje i samråd med kantor/organist, ta kontakt i god tid. Vær OBS 

på at ikke alle organister kan spille all slags musikk. 

* Av og til ønsker brudepar solosang eller instrumentalmusikk i tillegg til 

eller i stedet for en av salmene. Også slike innslag skal avklares med 

kantor/organist tidlig. 

* Tenk også over om dere skal trykke opp programmer eller bruke 

salmebøkene i kirka. 

http://www.kirken.no/


Pynting av kirken  
Eventuell pynting av kirken utover lys på alteret må dere ordne med selv.  

 

Samtale med prest 
En stund før bryllupet kommer presten til å ta kontakt med dere og gjøre 

avtale om en samtale. Det vil også være mulig å øve i kirken på forhånd 

dersom dette er ønskelig. 

 

Personlig preg på seremonien 
Det er mulig å sette sitt personlige preg på vielsesseremonien. Blant annet 

kan bryllupsgjestene delta med å lese bibeltekster og dikt, tenne lys, ha 

musikalske innslag og så videre, om det skulle være av interesse for dere. I 

samtalen med presten avklares dette. På www.kirken.no, Bryllup, finner 

dere flere detaljer og informasjon. 

 

Vigselsliturgien 
I vigselsliturgien er det flere steder valgmuligheter når det gjelder bønner 

og måter handlinger utføres på. For eksempel er det er to måter å si ja til 

hverandre på, og det er mulig å gi hverandre ringer. I denne folderen finnes 

en forkortet utgave av liturgien. En full versjon finner dere på 

www.kirken.no. Klikk videre på Ressurser, Liturgier og dere får opp en 

side med vigsel. Her kan dere gå inn på vigselsliturgien og også på 

skriftlesninger (bibeltekster).  

 

Bibeltekster 
Under vielsen skal det leses to til fire bibeltekster. Dere kan velge disse 

tekstene selv. Det skal være minst én tekst fra Det gamle testamente og 

minst én fra Det nye testamente. Tekstene finner du på samme nettsted 

som vigselsliturgien. 

 

 

Vigselsliturgien   

 
1 Preludium/ Inngang 
Orgelmusikk eller annet egnet musikk til preludium/inngang. 
Brudeparet kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser. 
Alle setter seg, bruden først. Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller 
instrumentalmusikk. 

http://www.kirken.no/


2 Inngangsord ved presten 
 
3 Salme 
 
4 Skriftlesning. Bibeltekstene kan leses av deltakere i bryllupsfølget. 
 
5 Salme Salmen kan erstattes av egnet vokal- eller instrumentalmusikk 

 
6 Tale ved presten 
 
7 Ekteskapsinngåelse (her er to alternativer) 
Brudeparet går frem til alterringen. Spørsmålene rettes først til 
brudgommen. 
(Liturg) ”For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, 
NN: Vil du ha YY som står ved din side, til din ektefelle?” 
Brudgom/brud svarer: ”Ja”. 
 
Så enten: 
I:  ”Vil du elske og ære henne/ham og bli trofast hos henne/ham i gode og onde 
dager inntil døden skiller dere?” Brudgom/ brud svarer: ”Ja”. 
 
eller: II:  
(Liturg)”Gjenta nå etter meg”. 
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. 
(L) ”Jeg tar deg NN/ YY til min ektefelle.” 
(B) ”Jeg tar deg NN/ YY til min ektefelle.” 
(L) ”Jeg vil elske og ære deg” 
(B) ”Jeg vil elske og ære deg” 
(L) ”og bli trofast hos deg i gode og onde dager” 
(B) ”og bli trofast hos deg i gode og onde dager" 
(L) ”inntil døden skiller oss.” 
(B) ”inntil døden skiller oss.” 
Deretter gjentas løfteavleggelsen på samme måte av den andre 
ektefellen. 
 
Liturgen legger sin hånd på brudeparets hender. 



(L) ”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.” 
 
Her kan følge 
8 Overrekkelse av ringer 
Enten: I: (L) ”Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om 
troskap.” Hver av brudefolkene setter ringen på fingeren til den andre. 
 
eller: II: (L)”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. 
(L) NN/YY, jeg gir deg denne ring 
(B) NN/YY, jeg gir deg denne ring 
(L) som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. 
(B) som et tegn på mitt løfte om kjærlighet og troskap. 
Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen. 
 
9 Forbønn (her er tre alternativer) 
(L) ”La oss alle be.” 
Ekteparet kneler ved alterringen. Liturgen ber for brudeparet med 
håndspåleggelse. Eventuelt kan også andre i følget delta i forbønnen 
med håndpåleggelse. Avsluttes med Fadervår. 
 
Her kan følge 
10 Musikk/ symbolhandlinger 
Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, 
høytlesning eller andre kulturelle innslag. 
 
11 Salme 
 
12 Velsignelse. Alle reiser seg. 
 
13 Utgang 
Orgelmusikk eller annen egnet musikk. Ekteparet går sammen ut av 
kirken. 
 

Herøy kirkekontor 

Kommunehuset 

8850 Herøy 

tlf 750 68 077 


