Vielse
Velkommen til vielse i
Den Norske Kirke
i Lindesnes
- Vigmostad Kirke
- Valle Kirke
- Spangereid Kirke

Dato og sted for vielse avtales med
kirkekontoret. Ring oss på
telefon 38 25 50 55
eller ved å komme innom
kontoret i Rådhusveien 5 på
Vigeland.

Nødvendige papirer

Samtale med presten

Tidligst 4 måneder og senest 2 måneder
før vielsen må dere sende inn følgende
papirer til skatteetaten i ditt distrikt: Erklæring fra brudefolkene og forlovererklæringer. Disse finner dere på
www.kirken.no - livets gang - bryllup viktige skjema. Der ligger også skjema
for navnendring dersom det skulle være
aktuelt. Dersom dere ikke har tilgang til
internett kan dere få skjemaene på kirkekontoret.

Denne samtalen er en viktig del av bryllupsforberedelsene. Presten som skal vie
dere tar kontakt for å avtale tid og sted.
I løpet av samtalen får han/hun sjansen
til å bli litt bedre kjent med dere. Dere
snakker om ekteskap, samliv og vielsens
innhold. De som ønske å trykke eget
program for vielsen må først klarere salmene med presten.

Fyll ut dato og sted for vielsen i gjeldende rubrikk. Da vil deres papirer bli prioritert.
Kryss også av for at prøvingsattesten
skal sendes direkte til vigsler. Vi etterlyser papirene for dere dersom det nærmer seg vielsen og vi ikke har fått dem.
Uten prøvingsattest kan vi ikke foreta
vielsen.
Vår adresse er:
Kirkekontoret
Pb. 115
4524 Lindesnes

Sang og musikk
Organisten kan være behjelpelig med
valg av musikk til vielsen hvis det er ønskelig.
Vi kan også tilby akkompagnement til
eventuelle solister. Dette må avtales med
organisten senest 14 dager i forveien og
han/hun trenger noter til det som skal
spilles.
Musikalske innslag skal godkjennes av
prest og organist på forhånd

Pynting

Ansatte i kirkene:

Priser:

Det er stor variasjon i hvordan kirken
pyntes til bryllup. Noen ønsker bare å ha
noen enkle buketter på alteret mens
andre vil ha mer pynt. Dere står ganske
fritt til å velge hvordan dere vil gjøre det
så lenge dere har respekt for kirkerommet i planleggingen av pynting og utførelse. Hvis det drysses blomster/blader
på gulvet må disse ryddes bort etter vielsen.

Prest: Sven Giljebrekke tlf: 93 40 80 65
Organist: Jörn Hänsch tlf: 41 76 59 24
Kirketjenere:
Valle:
Gerd L. Nielsen tlf: 91 79 80 56
Spangereid:
Elin Giljebrekke tlf.: 93 26 88 09
Vigmostad:
Anne Britt Gjedrem tlf: 90 67 25 12

For vielser hvor minst en av brudefolkene tilhører Den Norske Kirke og er bosatt/oppvokst i Lindesnes kommune er
vielsen gratis.

Kirken er alltid åpen og kirketjeneren
tilstede i kirken en time før vielsen.
Dersom dere ønsker mer tid til pynting
avtales det med kirketjener senest ei uke
i forveien.
Vi har litt forskjellig utvalg av vaser, pidestaller og blomsterbrett i de forskjellige kirkene. I Valle og Spangereid har vi
også en smijernsbue til bruk på trappen.
For nærmere informasjon om dette kontakter dere kirketjeneren.

Vi gjør oppmerksom på at det i sommerhalvåret kan være vikarer for disse.
Tlf. kirkekontoret: 38 25 50 55
Adresse:
Kirkekontoret, Pb. 115
4524 Lindesnes
Mailadr.:
kirkekontoret@lindesnes.kommune.no

Andre betaler for:
bruk av kirken 1000,prest 2300,organist 1000,-

