Forberedelse av vigselssamtalen.

Feda, Fjotland og Kvinesdal
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En flott vigsel
En kirkelig vigsel er en flott opplevelse! I kirken lyder skapende ord. Dere gir hverandre et stort løfte som
skaper forpliktelser og trygghet hos dere begge. Når presten leser fra Bibelen og taler til dere, ber for dere og
velsigner dere, er også dette skapende ord: Det skapes kontakt mellom dere to og Gud selv. I tillegg lyder
tonespråket, og kirkerommet er pent å se til for øyet. Dersom dere ønsker å gi høytiden et personlig preg i
tillegg til alt dette, har dere mange muligheter til det. De følgende sidene vil vise dere hvilke muligheter dere
har, slik at dere på vigselssamtalen med presten kan være bevisst på hva dere ønsker.

Lykke til med forberedelsene av en av de største begivenhetene i livet!

A Kirkerommet:
1. Dere kan pynte kirken med blomster og annet. Kirken er så pen at det i og for seg er nok med blomster
på aleteret (en vase på hver side), men dere gjør som dere vil. Kirken åpnes en time før vigselen, Den som
vil pynte før, må kontakte kirketjener for avtale om nøkkel.
Kanskje er det flere brudepar samme dag som kan samarbeide?
Siden det er ferietid, og siden det er mange usikre faktorer når det gjelder kirketjenerdekningen hos oss for
tiden, kontakt kirkekontoret for å høre hvem som kan hjelpe dere når dere trenger tilgang til kirken dere skal
vies i: Tlf 38 35 41 90
Andre brudepar i Kvinesdal denne dagen: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………..

NB! Det er viktig å ikke skade interiøret i kirken ved pynting.
 Ved festing av sengeteppe el.l. over alterringen, bruk bånd / sikkerhetsnåler, ikke stifter!
 Blomsterpotter på alltid ha fat under seg.
 Det skal aldri plasseres noe på flygel / piano i kirkene
 Pyntingen må fjernes umiddelbart etter vielsen
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Korpartiene i kirkene i Kvinesdal ser omtrent slik ut:

2. Dere kan velge stolplassering framme i koret.




Det er tradisjon for at brud og brudgom sitter slik at de kan se mot presten og mot forsamlingen. Da
må stolene settes sidelengs oppe i koret, to på hver side framme i koret.
Noen steder i landet vårt er tradisjonen at brud og brudgom sitter ved siden av hverandre foran
alterringen med ryggen mot forsamlingen. Forloverne sitter på hver sin side der framme.
Det har blitt mere vanlig at brudeparet har mer enn en forlover hver. I Feda kirke og i Kvinesdal
kirke er det nok plass i koret slik at man relativt lett kan plassere stolene slik at alle forloverne får
plass. I Fjotland kyrkje er det mindre plass og dermed er det en utfordring å få plassert stolene til
forloverne.

Betaling for leie av kirke til vigsel.
For vigsler der verken bruden eller brudgommen bor i kommunen eller har vært bosatt (folkeregistrert) i
kommunen ser vi oss nødt til å ta oss betalt. Det er en grunnleie på kr 900 (Dette inkluderer oppvarming,
renhold og tjenester utført av kirketjener.) Det kommer et tillegg for bruk av organist ansatt i menigheten på
kr 600,-. Faktura for dette sendes fra Kvinesdal kirkekontor.
Det kommer også et tillegg for prest på kr 2 600,- . Faktura for denne tjenesten sendes fra Agder og
Telemark bispedømmeråd.

Når det er mange vielser i Kvinesdal samme dag.
For å få plass til flest mulig av dem som ønsker å vie seg på en bestemt dato, er vielser ii samme kirke satt
opp med en og en halv times mellomrom. Det blir god nok tid mellom vielsene dersom alle passer på
følgende:
a) De som er ferdige med vigselen, trekker ut mot/utenfor hoveddøra for hilsener og fotografering. Der kan
de være 15 min uforstyrret. Dersom blomster eller annen pynt skal fjernes etter vigselen, avtales det med
noen som gjør det straks de andre går mot hoveddøra.
b) De som skal ha neste vigsel, kan trekke inn døra bak kirka, straks kirkerommet blir ledig. Da har man god
tid til å pynte og gjøre klar før vigselen starter. Dersom været er dårlig, kan gjestene komme inn sidedøra og
finne sine plasser i kirka i god tid!
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B Musikk og sang:
Inngang og utgang
Det er vanlig for brudepar å gå i sakte tempo inn i kirken til orgelmusikk, og tilsvarende ut igjen. Dere kan
selv komme med ønsker til hva som skal spiller fra orgelet da. Ta kontakt med organist for å finne musikk til
vielsen. Dere kan bruke internett for å lytte til bryllupsmusikk for å være forberedt når dere snakker med
organisten.
Ønsker: Inn:………………………………………………………………………………………………
Ut:……………………………………………………………………………………………….

Organist i Kvinesdal kirke, Sverre Eftestøl: Mobil; 415 19 053. E-post; sefte@frisurf.no
Organist i Feda og Fjotland kyrkje, Galib Mammadov: Mobil; 95445262. galibgasan.com@gmail.com
Musikk og sang ellers i vigselen.
Det er anledning til å berike vigselen med sang- og musikkinnslag. Vi har tre plasser til det, hvor mange
nøyer seg med å bruke en eller to.


Helt i starten etter innmarsjen.



Midt i seremonien etter tekstlesningen, enten i tillegg til salmen eller i stedet for den.



Ved slutten i tillegg til en salme.

Det er opp til organisten å godkjenne slike innslag.

Ønsker:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………...

Vi velger følgende salmer:
Pkt* 3 (må): ……………………………………………………………………………………
Pkt* 5 (kan): ……………………………………………………………………………………
Pkt* 11 (må): ……………………………………………………………………………………
*Viser til punktene og plasseringene i «Ordning for Vigsel» s 8-13 i dette heftet og s 4-5 med forslag på
salmer

Eget programhefte?
Et mer personlig preg på vielsen får dere om dere lager et eget programhefte der dere skriver titlene på
musikkstykkene, hovedoverskriftene i liturgien og teksten til alle salmene. Dersom dere ikke gjør dette må
dere finne noen til å dele ut salmebøker og prest opplyser om salmenumrene.
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440 Kom, kom og hør et gledens ord

Salmer:

482 Deg å få skode er sæla å nå

Det er vanlig med tre salmer i en vigsel. Den
midterste kan utgå ut dersom det kommer et sangeller musikkinnslag i stedet. Presten vil hjelpe
dere med å ta ut salmer på vigselssamtalen.
Dersom dere vil forberede dere, så kan dere tenke
ut fra følgende forslag:

489 Blott en dag
524 Kom, la oss kjærlig vandre
528 Lovsyng Herren, han er nær
625 Herre signe du og råde

1 Herre Gud ditt dyre navn. (Jfr også nr 278 som
har flere vers)

626 Vær meg nær, å Gud

48 Deilig er jorden (jul)

651 Kjærlighet fra Gud

197 Deg være ære (påske)

654 Han vil vera med dykk alltid (Som solo)

208 Nå la oss takke Gud

655 Guds godhet sang

220 Lov Jesu namn

657 No vender Guds kalenderblad (mel. 254)

233 Kjærlighet er lysets kilde

665 Herre jeg hjertelig ønsker

240 Måne og sol

666 Å leva, det er å elska

253 Syng ein song or hjartans grunn!

670 Til kjærleik Gud oss skapte

257 Guds menighet syng for vår skaper i lønn

712 Himmelske Far, du har skapt oss

280 Store Gud, vi lover

713 Intet er vårt, alt er ditt

281 Hellig, hellig, hellig! Herre Gud allmektig

715 Gud du er rik! Din godhet er stor

284 O store Gud, når jeg i undring aner

734 Guds kjærleik er som stranda og graset

285 Deg, lysets Fader, lover vi

757 Gud signe vårt dyre fedreland

304 Når heile verda syng mot Gud

759 Fagert er landet (sommer)

309 Lovsyng vår Herre

844 No livnar det i lundar (vår)

312 Til himlene rekker din miskunnhet Gud

845 Så grønn en drakt

318 Himmelske Fader, herleg utan like

967 Dette er dagen (kan evt brukes mellom
tekslesninger)

643 Du som veien er og livet

322 Stor er din trofasthet, Herre og Fader
371 Om alle mine lemmer

Numrene henviser til Norsk Salmebok 2013.
Salmene skal som hovedregel velges fra denne
salmeboka. Dersom dere ønsker noen som ikke
står der, skal tekst godkjennes av prest, musikk av
organist.

383 Jeg vil gi deg, O Herre, min lovsang
409 I dine hender, Fader blid
415 Alltid freidig
431 La oss vandre i lyset liksom han er lys
432 Vi syng med takk og glede
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C Liturgien:
Liturgien for vigsel som vi har, gir dere mange muligheter for å påvirke det som skjer, slik at dere får det
slik dere ønsker det. Her følger en oversikt over hva dere kan bestemme, så får dere den vielsen som dere
ønsker!

Pkt1: Preludium/Inngang. Vi ønsker å gå inn i kirken på følgene måte:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………

Pkt 2: Inngangsord: Vi ønsker følgende bibelord i starten: A, B, C
Pkt 4: Skriftlesning: De to første tekstene leser presten, de neste er det flott om en eller flere fra
bryllupsfølget kan lese! Velg ut fra lista. Dersom dere ikke har spesielle ønsker, foreslår vi de tre tekstene på
side 12.
Vi ønsker disse tekstene: ……………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vi ønsker at disse skal lese:……………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….
Pkt 6: Tale: Har dere spesielle ønsker for prestens tale?
Pkt 7: Ekteskapsinngåelsen: Vi ønsker å gi hverandre løftene med enkle JA (alt. A)
Vi ønsker å gi hverandre løftene med hele setninger (alt. B)
Pkt 8: Overrekkelse av ringer: Vi har gitt hverandre ringene før, og gjør ikke det nå.
Vi ønsker å gi hverandre ringer, på kortmåten (alt A) eller på løftemåten (alt B)
Pkt 9: Forbønn:
Vi foretrekker at presten ber bønnen som står på alternativ A
Vi foretrekker at presten ber bønnen som står på alternativ B
Vi ønsker å benytte oss av muligheten under pkt II, nemlig på følgende måte:
…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………….
Pkt 10: Kulturinnslag, høytlesning eller symbolhandlinger
Vi ønsker følgene innsalg: ……………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………….
Pkt 12: Velsignelsen: Vi ønsker at menigheten synger (alt A)/uten menighetssvar (alt B)

ORDNING FOR
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Vigsel
1 Preludium/Inngang
Orgelmusikk eller annen egnet musikk til preludium/inngang………………………………………………………………………
Brudeparet kan gå sammen fram til koret og sette seg på sine plasser.
Dersom det er ønskelig, kan brudeparet, en eller begge, forlovere, representant(er) for familiene, liturg og andre gå inn i kirken i
prosesjon.
Deretter kan det fremføres egnet vokal- eller
instrumentalmusikk……………………………………………………………………...

2 Inngangsord
Enten A: I Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn.
Eller B: Nåde være med dere, og fred fra Gud vår Far og Herren Jesus Kristus.
Deretter ønskes brudeparet og forsamlingen velkommen med disse eller lignende ord:

L Kjære (navnet nevnes) og (navnet nevnes). Dere er kommet hit til (kirken nevnes) for å inngå ekteskap. Vi er
samlet her for å glede oss med dere. Vi skal høre deres løfter til hverandre og be om Guds velsignelse over
dere og over hjemmet deres.
Deretter kan liturgen si

Enten A
L Hvor dyrebar er din kjærlighet, Gud!
I skyggen av dine vinger søker menneskebarna ly.
De får nyte overfloden i ditt hus,
du lar dem drikke av din gledes bekk.
For hos deg er livets kilde,
i ditt lys ser vi lys.
Sal 36,8-10
Eller B
L Takk Herren, for han er god, evig varer hans miskunn.
Dette er dagen som Herren har gjort; la oss juble og glede oss på den!
Sal 118,1.24

Eller C
L Gud er kjærlighet, og den som blir i kjærligheten, blir i Gud og Gud i ham.
1 Joh 4,16b

3 Salme
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4 Skriftlesning

L Gud har skapt oss til å leve i fellesskap med ham og med hverandre.
Han har ordnet det slik at mann og kvinne skal være ett og stadfestet dette fellesskapet med
sin velsignelse. Ekteskapet er Guds gode gave. Å leve sammen som mann og kvinne
er å leve i tillit og kjærlighet, dele gleder og sorger og trofast stå ved hverandres side livet ut.
Guds ord vitner om ekteskapet at det er hellig og ukrenkelig.
Det står skrevet i Første Mosebok:
Gud skapte mennesket i sitt bilde, i Guds bilde skapte han det,
til mann og kvinne skapte han dem. Gud velsignet dem og sa til dem:
«Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden og legg den under dere!»
1 Mos 1,27-28a
Og vår Herre Jesus Kristus sier:
Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem til mann og kvinne og sa:
«Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.»
Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud altså har sammenføyd,
skal mennesker ikke skille.
Matt 19,4-6

L La oss videre høre fra Guds ord.
2-4 av de følgende tekstene eller andre høvelige skriftlesninger, minst én fra hvert av de to testamentene.
Skriftlesningene kan leses av medlemmer av bryllupsfølget.
De som skal lese, går samlet frem til lesepulten. Brudepar og menighet sitter under lesningen.

Salme 23
Salme 36,6-10
Salme 91, 1-2.4.9
Salme 100
Salme 103,1-5
Høys 2,8-14.16-17 + 8,6-7a
Høys 2,9-10a.13b-14
Høys 8,6-7a

Matt 5,13-16
Matt 6,25-34
Matt 7,7-8.12
Matt 7,24-25
Joh 15,9-12[-17]
Rom 8,38-39
1 kor 13 (i sin helhet eller i utdrag)
Ef 3,14-21
Fil 2,1-5
Fil 4,4-8
Kol 3,12b-14
1 Joh 4,7-12

Siste lesning avsluttes med:

”Slik lyder Herrens ord.”

Dersom dere ikke har spesielle ønsker, foreslår vi at tekstene på side 12 i heftet leses

Vigsel 2014

7

Her kan følge

5 Salme
Salme:……………………………………………………………………………………………………….
egnet vokal- eller instrumentalmusikk:
……………………………………………………………………………………………………………………..

6 Tale
Liturgen holder en tale over et av de skriftordene som er lest under ledd 4 eller over en annen høvelig tekst.

7 Ekteskapsinngåelse
L Kom nå fram til Herrens alter, så vi kan høre deres løfter til hverandre og be om Guds velsignelse over
dere og over hjemmet deres.
Brudeparet går fram til alterringen.

Deretter følger
Enten A
L For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn uten tittel): Vil du
ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?
Brudgommen: Ja.
L Vil du elske og ære henne og bli trofast hos henne i gode og onde dager inntil døden skiller dere?
Brudgommen: Ja.
L Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel), som står ved din
side, til din ektefelle?
Bruden: Ja.
L Vil du elske og ære ham og bli trofast hos ham i gode og onde dager inntil døden skiller dere?
Bruden: Ja.

L Så gi hverandre hånden på det.

Brudeparet vender seg mot hverandre og gir hverandre høyre hånd.
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.
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Eller B
L For Gud vår Skapers ansikt og i disse vitners nærvær spør jeg deg, (brudgommens fulle navn uten tittel): Vil du
ha (brudens fulle navn uten tittel), som står ved din side, til din ektefelle?
Brudgommen: Ja.
L Likeså spør jeg deg, (brudens fulle navn uten tittel): Vil du ha (brudgommens fulle navn uten tittel), som står ved din
side, til din ektefelle?
Bruden: Ja.
L 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 (navnet nevnes) til min ektefelle.
B Jeg tar deg (navnet nevnes) til min ektefelle.

L
B
L
B
L
B

Jeg vil elske og ære deg
Jeg vil elske og ære deg
og bli trofast hos deg i gode og onde dager
og bli trofast hos deg i gode og onde dager
inntil døden skiller oss.
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 A
L Gi nå hverandre ringene, som dere skal bære til tegn på løftet om troskap.
Hver av dem setter ringen på fingeren til den andre.

Eller B
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 (Navnet), jeg gir deg denne ring
B (Navnet), 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.
Ringen settes så på fingeren til den andre.

Deretter gjentas overrekkelsen på samme måte av den andre ektefellen.
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9 Forbønn

L La oss alle be.

Ekteparet kneler ved alterringen. Liturgen ber for brudeparet med håndspåleggelse en av følgende bønner, som avsluttes med
Herrens bønn. Eventuelt kan også andre i følget delta i forbønnen med håndspåleggelse.

I
Enten A

Eller B

L Gode Gud, du som har innsatt ekteskapet
og velsignet kvinne og mann, vi ber deg: La
din velsignelse hvile over (navnet nevnes) og
(navnet nevnes) som her kneler for ditt ansikt.
Fyll dem med din kjærlighet, og bygg deres
hjem i fred. Se til dem i nåde, og styrk dem
med din Ånd, så de i gode og onde dager
setter sin lit til deg, holder trofast sammen og
hjelper hverandre fram mot det evige liv.

L Gode Gud, vi takker deg for (navnet nevnes)
og (navnet nevnes) og for deres kjærlighet til
hverandre. Velsign deres liv som ektefolk.
Hjelp dem å holde de løfter de har gitt
hverandre, så deres ekteskap kan fylles av
tillit, omsorg og glede.
Gi dem evne og vilje til å bygge sitt hjem
i fred, så det blir et sted der [barn kan vokse
opp i trygghet og] familie og venner kan finne
fellesskap.
Du som er veien, sannheten og livet, la
dem få vandre i din sannhet. Du som tilgir og
leger, hjelp dem å tilgi hverandre. Du som er
kjærlighetens kilde, gi dem og alle ektefolk å
vokse og modnes i kjærlighet.

II
Her kan det tilføyes en fritt utformet bønn, eventuelt kombinert med lystenning.
Eventuelt kan menigheten synge en bønnesalme (mens brudeparet kneler).
Se for eksempel NoS nr. 663, 674 eller Salmer 1997 nr. 273.

III
L La oss sammen be Herrens bønn.
A Vår Far i himmelen.
La navnet ditt helliges.
La riket ditt komme.
La viljen din skje på jorden slik som i himmelen.
Gi oss i dag vårt daglige brød,
og tilgi oss vår skyld,
slik også vi tilgir våre skyldnere.
Og la oss ikke komme i fristelse,
men frels oss fra det onde.
For riket er ditt,
og makten og æren i evighet.
Amen.
Brudeparet setter seg på plassene sine.
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Her kan følge

10 Musikk/symbolhandlinger
Deltakere i bryllupsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning eller andre kulturelle innslag.

…………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………

11 Salme
…………………………………………………………………………………………………………………

12 Velsignelse

Enten A
L vendt mot menigheten La oss prise Herren.
Menigheten reiser seg.

M synger: Gud være lovet. Halleluja. Halleluja. Halleluja.
L messer: Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
M synger: Amen. Amen. Amen.
Eller B
L vendt mot menigheten Ta imot velsignelsen.
Menigheten reiser seg.

L Herren velsigne deg og bevare deg.
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig.
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. 
(M) Amen.

13 Utgang
Orgelmusikk eller annen egnet musikk………………………………………………………………………………………………...
Ekteparet går sammen ut av kirken.

*
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D Forslag til tekstlesninger om kjærligheten:
Det står skrevet om kjærlighetens kraft i Salomos Høysang, kap 8:

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.

Paulus skriver om praktisk kjærlighet i Kolosserbrevet, kap 3:
Kle dere derfor i inderlig medfølelse
og vær gode, milde, ydmyke og tålmodige,
så dere bærer over med hverandre og tilgir hverandre
hvis den ene har noe å bebreide den andre.
Som Herren har tilgitt dere, skal dere tilgi hverandre.
Og over alt dette: Kle dere i kjærlighet,
som er båndet som binder sammen og gjør fullkommen.

Til sist hører vi hva Johannes skriver om kjærligheten i sitt første brev, kap 4:
Mine kjære, la oss elske hverandre!
For kjærligheten er fra Gud,…..
Ja, dette er kjærligheten, ikke at vi har elsket Gud,
men at han har elsket oss og sendt sin Sønn til soning for våre synder.
Mine kjære, har Gud elsket oss slik, da skylder også vi å elske hverandre.
Ingen har noen gang sett Gud. Men dersom vi elsker hverandre,
blir Gud i oss, og hans kjærlighet er fullendt i oss.
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E Bøker med samlivshjelp:
Vi trenger alle gode råd om samliv. Det finnes flere gode bøker å få tak, her er noen som det kan
være verdt å lese:
Gary Chapman «Kjærlighetens fem språk» ISBN 9788252033052,
Lunde forlag 1999, 206 sider, kr 249,-

Ole-Magnus Olafsrud og Egil Østebrød «Sammen i kjærlighet».
Boka er gitt ut i 10 opplag, 25000 eksemplarer. 168 sider og kr 168.
Bestilles på nettet: http://www.navigatorene.no/materiell

Unni Sirevåg Lende, Kari og Ole-Magnus Olafsrud «Her er vi».
Nyrevidert i 2013, kr 188,- Bestilles på nettet:
http://www.navigatorene.no/materiell
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F Kurs for nygifte:
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G Diverse opplysninger:

Brudeparets navn: …………………………………………………………………………………………………….

Vi skal gifte oss i: …………………………………………….kirke

Dato: …………………………………………. 2014

Kl…………………

Som ble viet av (prestens navn): ………………………………………………….…………….

Som talte over teksten: ……………………………………………………………………………

Brudens forlover: ……………………………………………………………………………………………………

Brudgommens forlover: ……………………………………………………………………………………………

Vigsel 2014

15

