SA MMEN I DE STOR E ØJEBLIK K E

Et kirkebryllup rimer på tro, håb og kærlighed.
I inviteres til at holde det i en folkekirke, der
emmer af de stolte traditioner, mange af os søger
og bruger, når vi mærker livet mest.
Men også af fleksibilitet, mangfoldighed og
fornyelse i en foranderlig verden.
Velkommen til bryllup i Folkekirken

Hvad er et meningsfuldt liv for jer?

En lille fortælling om den store dag og alle dem,
der kommer efter

Vi rummer de store øjeblikke

Vi rummer de store øjeblikke

HR
K ÆR E BRUDEPA R

Det hele begynder med et ja.
Til hinanden, til kærligheden og til
en fest, der hylder den. Herefter står
beslutningerne i kø. Skal I vies i kirken,
på rådhuset eller i det fri? Skal I være
mange eller få? I bukser eller kjole?
Måske ved I allerede, hvordan jeres
drømmebryllup ser ud. Og måske
diskuterer I stadig, hvordan vielsen
bliver jeres, og hvilke fine traditioner,
der kan forenes med jer som personer
og skabe en meningsfuld ramme om
bryllupsdag og ægteskab.
Kirken kan rumme det meste, og
vielsen kan på nogle måder formes, så
den passer til jer, uanset om du aldrig
har været gift eller skal giftes igen,
skal giftes med en af samme køn eller
allerede er borgerligt viet og ønsker en
kirkelig velsignelse af ægteskabet.
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Et kirkebryllup rimer på tro, håb
og kærlighed. I inviteres til at holde
bryllup i en folkekirke, der både
emmer af de stolte traditioner,
mange af os søger og bruger,
når vi mærker livet mest.
Og af fleksibilitet,
mangfoldighed og fornyelse.
Denne brochure fortæller, hvordan
kirken kan gøre jeres bryllup
personligt, hvad enten I vil vies i
kirkens rum eller et sted udenfor,
der har særlig betydning for jer.
Den fortæller også, at kirken
har en lang række tilbud i livets
øvrige forhold.
En kirkelig vielse er en ramme om
ægteskabet, ikke kun om festen.
Jeres præst kan træde til med ord
og ører, hvis I får brug for en at tale
med, når fest bliver hverdag. Det er en
bryllupsgave, I kan bruge hele livet.
Velkommen til bryllup i Folkekirken
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Kirkerummet favner alle livets følelser.
I dette unikke rum, kan I sige ja til at dele
livet som ægtefæller.
Det er også et rum, der danner ramme om
gode og svære tider. Her møder fortiden
nutiden, og her finder vi håb for fremtiden.
Det er her, vi for en stund løfter vores
kærlighed op, så alle kan se den, og her vi
beder om at få lyst Guds velsignelse over
kærlighed og ægteskab.
Mennesker er forskellige og har forskellige
drømme om det personlige bryllup. Nogle
drømmer stort, andre søger det nære og det
intime. I har måske særlige ønsker til den
musik, der spilles, når I som nygift par går
ud af kirken, eller I drømmer om at blive
gift ude under duftende syrenbuske. Begge
dele er muligt i kirken, og derfor er to
højtideligheder aldrig ens.
Men uanset om I vælger en stor eller en lille
fest, er ritualet i kirken altid det samme.
Velsignelsen lyses i troen på, at kærlighed
holder sammen i både medgang og
modgang.
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Hvad er et lykkeligt ægteskab for jer?

Et bryllup er en af livets store begivenheder,
og det er vigtigt, at I føler jer hjemme.
Kirken giver vielsen dybde, præsten
skaber nærhed, I bringer personlighed,
og kærligheden er i centrum. Og husk:
I Folkekirken kan meget lade sig gøre,
hvis I spørger.

kærligheden

Højtidelige rammer om

Med store følelser følger
ofte store forventninger.
Men ikke nødvendigvis
en stor fest. I kirken kan
I komme, som I er. I stort
skrud eller med lille følge.
Velsignelsen er altid
den samme.

Det store
klassiske
bryllup
Drømmen om det store bryllup forbindes af mange med en
vielse i kirken. Festen begynder, når dørene går op til orgelets
brusen, og den smukke brud skrider op ad kirkegulvet til den
spændte gom med en stolt giver ved sin side.
Hvis det at blive gift med din elskede er en gammel drøm
befæstet med skyhøje forventninger, sætter vi gerne alle sejl til
for at virkeliggøre den i kirkens enestående rum, hvor I møder
en levende folkekirke med præster og gæster, der vil skabe en
højtidelig ramme om et unikt øjeblik i jeres liv.
Hvad betyder traditioner for jer?

”Så bliver da tro, håb og kærlighed, disse tre.
Men størst af dem er kærligheden.”
1. Korinterbrev 13,13

K IR K ELIG V EL SIGNEL SE

Er I blevet viet på Rådhuset, men drømmer om et
kirkebryllup, kan I blive kirkeligt velsignet. I de
senere år er det også blevet mere udbredt at blive
kirkelig velsignet ved særlige bryllupsdage som for
eksempel kobber-, sølv- og guldbryllup. Festens
omfang og størrelse er helt op til jer.
Hvad betyder ordet kærlighed for jer?

Det lille bryllup
og det store Ja
Det store Ja kan også gives meget enkelt. Til et bryllup i kirken
behøves kun brudeparret, en præst og to vidner. Derfor kan et
bryllup i kirken også være en privat og intim fejring. Et mindre
bryllup er en smuk og anderledes måde at samle familie og venner på
eller en uforglemmelig anledning til bare at være jer selv – sammen.

TAGER DET L A NG TID AT BLI V E GIF T?

Kirkens vielsesritual varer omkring en halv time, men højtideligheden
kan gøres kortere, hvis I ønsker det.
SK A L M A N A LTID GIF TES PÅ EN LØR DAG?

Nej. Vielsen kan foregå en hverdag og i jeres almindelige tøj, eller
på en lørdag med jer alene eller få gæster.
H VA D ER EN DROP-IN-V IEL SE?

Drop-in-vielsen er det seneste tilbud inden for vielser i folkekirken.
Ritualet er det samme, og I tilbydes en lige så smuk og højtidelig
stund som ved den klassiske vielse. I kirken bliver I mødt af præster
til en lille samtale inden vielsen. Der vil også være en kordegn, som
sørger for, at I får vielsesattesten med jer.
Hvad ønsker I for jeres ægteskab?

Hold bryllup i det fri
Drømmer I om en højtidelig oplevelse uden for kirkens rum?
I en skov, ved en sø eller med bare tæer i strandkanten? I kan blive
gift der, hvor festen skal holdes, på en herregård eller i et telt i haven.
Guds kærlighed er den samme, og vielsen ligner den indendørs
version med salmer, præstens tale, vielse, bøn og velsignelse.
Et bryllup uden for kirkens rum er et gør det selv-bryllup, og mange
præster følger gerne med udenfor og stiller sig til rådighed med hjælp
og vejledning, når ceremonien planlægges.
Vejret kan vi dog ikke garantere, og det kræver som regel ekstra
planlægning og en solid plan B at holde vielser i naturens egen
katedral. Spørg præsten, hvad der er muligt.

FA K TA

Vejret: Gennemsnitstemperaturen for en dansk
sommer er 17 o, og der falder i snit 70 mm regn
i løbet af en dansk sommermåned.
GØR DET SELV-BRY LLUP

Husk: Klapstole, alterbord, knæfald, musik,
paraplyer, regnfrakker, tæpper, overdækning.

Vi elsker traditioner
FØLGES OP A F FA R

BRUG PR ÆSTEN I MEDGA NG OG MODGA NG

Når bruden traditionelt følges op af sin far, er det et udtryk
for, at han giver sin datter væk. I dag er det lige så alminde
ligt, at det er mødre, brødre, søstre, onkler eller venner, der
fører op. Giveren går med bruden på sin venstre side, da
kvinderne i gamle dage sad i venstre side. Når bruden følges
ud af sin mand, går hun ved mandens højre side.

Selvom I støtter hinanden i medgang og modgang,
kan I få brug for hjælp, hvis noget er svært i ægteskabet.

SVÆR D OG SPINDESIDE

Nogle kirker tilbyder PUS (ParUdviklingsSamtaler) og
PREP-kurser (Praktiske Redskaber til et Engageret
Parforhold). Præsten kan også mægle mellem jer som par,
hvis I har brug for det.

STOLEBY T

Hvad betyder tilgivelse for jer?

I dag sætter gæsterne sig, hvor de vil i kirken uanset køn og
hvem, de kender bedst. Men bruden sidder altid til venstre
og gommen til højre, også kaldet sværd- og spindesiden.
Sværdsiden er mandens side. Spindesiden er kvindens side.
Stolene står foran alteret. Traditionelt er det sådan, at brud
og brudgom før vielsen sætter sig over for hinanden for
efter vielsen at sætte sig ved siden af hinanden. Brudens far
rykker over på gommens tidligere plads.
K A STE MED R IS

Det er et gammelt symbol på frugtbarhed at kaste ris efter
brudeparret. Mange steder sker det i dag ved kirken, men
oprindeligt kastede man først ris efter brudeparret, når
festen sluttede, og brudeparret kørte ud i bryllupsnatten.

Præster er gode og erfarne samtalepartnere, og I er altid
velkomne til at vende tilbage til den præst, der viede jer
– eller kontakte en anden. Sammen eller hver for sig.

Vidste du det om
kirkelige vielser?
SK A L BRUDEN VÆR E I H V ID KJOLE?

Nej, kun hvis du ønsker det. Du kan blive gift i hvad som helst.
SK A L BRUDEN FØLGES OP A F FA R?

Nej, bruden kan følges op af hvem som helst. I kan også gå ind i kirken
sammen. Eller hun kan vælge at sidde i kirken og ikke gå op af det lange
kirkegulv. I stedet for fire stole ved alteret (til brudepar, far og forlover),
kan I nøjes med to stole blot til jer.
M Å M A N K YSSE I K IR K EN?

Ja. Selvom kysset ikke er en del af det danske vielsesritual, kysser mange,
når de har udvekslet ringe.
M Å M A N K L A PPE I K IR K EN?

Ja, det må man gerne.

K A N PA R A F SA MME KØN BLI V E GIF T I K IR K EN?

Ja. Langt de fleste præster vier gerne par af samme køn.

H VOR DA N SK IF TER M A N NAV N?

Tal med personalet på kirkekontoret, der kan vejlede jer efter navneloven.
Det er gratis at skifte navn i forbindelse med vielsen.
H V ILK E SA LMER SK A L M A N SY NGE?

Det er op til jer. I bliver inviteret til en samtale med præsten, som kan
rådgive jer om valg af salmer.
H VOR DA N L AV ER M A N EN A F TA LE OM V IEL SEN?

Kontakt kirkekontoret eller præsten for at lave en aftale om vielsesdatoen.
Når datoen nærmer sig, holder præsten et møde med jer om vielsens forløb
og betydning, samt evt. valg af salmer.
K A N M A N FR IT VÆLGE PR Æ ST?

I har altid lov at kontakte en præst og høre, om han eller hun vil vie jer i den
kirke, I hører til. Muligheden for at imødekomme særlige ønsker afhænger af
lokale forhold, som præsten kan fortælle jer om.
K A N M A N FR IT VÆLGE K IR K E?

K A N M A N BLI V E GIF T I K IR K EN,
H V IS M A N H A R VÆR ET GIF T FØR?

Nej. Hører I ikke til den kirke, I gerne vil giftes i, så henvend jer til provsten
for at høre om jeres muligheder. Er I i tvivl om, hvilken kirke I tilhører, så kan
I tjekke det på sogn.dk

SK A L M A N H AV E EN FOR LOV ER OG BRUDEPIGER?

Prøvelsesattesten er et juridisk dokument, der bevidner, at I ikke er gift med nogen
anden. Den er nødvendig for at indgå ægteskab og kan rekvireres på borger.dk.
Attesten må højest være tre måneder gammel, når I bliver gift.

Ja. Langt de fleste præster vier gerne folk, der har været gift før, ligesom man
kan få en velsignelse af et borgerligt indgået ægteskab.
Nej, det er en mulighed, men ikke nødvendigt.

SK A L M A N H AV E V IDNER TIL ET BRY LLUP?

Ja, der skal være to vidner til stede. Deres navne og adresser afleveres
på kirkekontoret.

H VA D ER EN PRØV EL SESATTEST?

H VA D SK ER DER MED ØKONOMIEN?

I får automatisk et formuefællesskab, når I bliver gift, med mindre I aktivt vælger
noget andet. Søg økonomisk og juridisk rådgivning om, hvad der passer til jer.

Sammen i medgang

Sammen i modgang
Udgivet med støtte fra stiftsrådene i Aarhus, København og
Odense samt Folkekirkens videns- og uddannelsescenter.

