DEN NORSKE KIRKE
Nes Kirkelige Fellesråd
Finnes også på www.kirkenines.no

Vielse i kirkene i Nes
Tidsfrister:
1. Ordne vigselspapirer: Skattekontoret behandler papirer og sender prøvingsattest til kirkekontoret.
Ikke tidligere enn 4 måneder før vielsen, men i god tid.
2. Velge salmer, musikk og tekster: Lever baksiden av dette skjema til kirkekontoret, seinest 4 uker før
vielsen.
Avtale med organist og prest:
1. Konsultere organist ang musikalske valg
2. Avtale vigselsmøte med forrettende prest
Liturgi (handling) i vielsen
Liturgien inneholder fastlagte ledd for tekstlesing, tale, vigselshandling, bryllupsmarsjer, salmer og andre
innslag. Dette finner dere på kirken.no/bryllup
Vielsen starter med en inngangsprosesjon (brudemarsj) og slutter med en utgangsprosesjon (utgangsmarsj). Det
er vanlig at disse spilles på orgelet, men det er også mulig å bruke solister eller kor til dette. Underveis i vielsen
er det satt av plass til tre salmer, i tillegg er det rom for egne musikkinnslag, tekster eller andre
symbolhandlinger umiddelbart etter forbønnshandlingen.

Musikk i vielsen
Sammen med skjemaet på baksiden er forslag på salmer og bryllupsmarsjer. Vær oppmerksom på at
organistene kan ha noe ulikt repertoar, og at det kan være begrensninger i hva slags musikk som egner seg på
de ulike orglene dersom dere ønsker annen musikk enn disse forslagene. Planlegg derfor også alternativer til
den musikken dere ønsker.
Har dere ønsker om andre musikkstykker eller andre salmer så ta kontakt med organisten om dette. Organisten
kan også gi veiledning om egnet musikk og andre musikere dersom dere ønsker å bruke kor eller solister.
Organisten kan akkompagnere solister på orgel eller piano. Solist/ brudepar må i så fall skaffe egnete noter til
dette, og koralnoter eller noter med besifring om man ønsker salmer fra andre salmebøker.
Teksten til salmene i forslaget finnes i salmeboken Norsk Salmebok 2013.

Kontaktpersoner og adresse
Stilling

Navn

E-post

Sokneprest i Årnes
Vikarprest
Sokneprest i Fenstad og Ingeborgrud

Merete Kavli
Eivind Johannessen
Bjørg Elisabeth Oserud

merete@nes.kirker.net

Kantor i Auli
Kantor i Nes og Udenes
Kantor i Årnes

Solveig Skjerdal
Øyvind Sørum
Tone Åsheim Henriksen

solveig@nes.kirker.net
oyvind@nes.kirker.net
tone@nes.kirker.net

Kirkens kontorer i Nes
Postadresse: Postboks 205, 2150 Årnes
Besøksadresse: Rådhusgata 9B (Schieflogården)

oserud@nes.kirker.net

Telefon privat
45 28 99 93
91 18 30 72
46 94 29 74
97 07 24 70
975 05 918
95 05 20 98

Telefon: 63 91 12 80 eller 63 91 12 82
Telefaks: 63 90 86 90
Internett: www.nes.kirker.net

Kontortid mandag til fredag fra kl 09:00 til 14:00. Prester og organister har ikke fast kontortid, men kan treffes etter
avtale.

Kirke:

Kirkelig vielse skjema

Dato/tidspunkt:

Navn på brudepar:

Prest/Organist:

Valgmuligheter: Ordning for vigsel:
Inngangsmarsj

Komponist og tittel.

Evt. musikkinnslag
Inngangsord

Komponist og tittel. Navn på musikere/utøvere

Salme

Nummer og navn

Skriftlesing

Navn på tekstlesere, og bibeltekster de skal lese

Salme eller evt. musikkinnslag)

Evt navn på muikere/utøvere

Ekteskapsinngåelse

A: Bare JA

B: Gjenta etter prest

Overrekkelse av ringer

A: Gi hverandre

B: Med »gjenta etter prest»

Forbønn med
Fader vår

A: Ny «Vår Far»

B: Fader vår

Evt. musikkinnslag/symbolhandlinger

Komponist og tittel. Navn på musikere/utøvere

Salme

Nummer og navn på salme

Utgangsmarsj

Komponist og tittel (evt. navn på musikere/utøvere)

Vi skal bruke kirkens salmebøker
Vi lager eget programark

Sett kryss

Salme nr
233
280
1
308
440
415
240
482
651
666
678
734
431
655
801
652

Sett kryss

Tittel
Kjærlighet er lysets kilde
Store Gud vi lover deg
Herre Gud ditt dyre navn og ære
Nå la oss takke Gud
Kom, kom og hør et gledens ord
Alltid freidig når du går
Måne og sol
Deg å få skode er sæla å nå,
Kjærlighet fra Gud
Å leva, det er å elska
Vi rekker våre hender frem
Guds kjærleik er som stranda og som havet
La oss vandre i lyset liksom Han er lys
Guds godhet sang i sinnet
Nå er det morgen
Å Gud, velsigna desse to

Bryllupsmarsj, tittel
Brudemarsj fra Lohengrin
Bryllupsmarsj
Purpose
Trumpet Voluntary
Trumpet Tune
Bruremarsj fra Lødingen
Gammel-Sjugurmarsjen
Brureslått fra Øre
Bruremarsj frå Telemark (Seljord)
Bruremarsj frå Sogn
Bruremarsj fra Nes
Festspill
Kanon i D
Bruremarsj

Komponist
Wagner, Richard
Mendelssohn-Bartoldy
Nordraak, Rikard
Clarke, Jeremiah
Purcell, Henry
Eliassen, Ivar Jarle (arr.)
Kamp, Wim (arr.)
Sommerro, Henning
Aarsnes (bearb.)
Hægeland (bearb.)
Høyer-Finn, Thorolf
Pachelbel, Johann
Førde, Jan Magne

