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Velkommen til vigsel! 

Vi ønsker velkommen til å feire bryllup i en av våre vakre kirker- 

 i Osen, Deset eller Åmot kirke på Rena 

 

Dit du går, vil jeg gå, 

og hvor du bor, vil jeg bo. 

Ditt folk er mitt folk, 

og din Gud er min Gud. 

Der du dør, vil jeg dø, 

og der vil jeg begraves.  Fra Ruts bok kap. 1 

 

Et ekteskap blir inngått mellom to mennesker når de offentlig og i vitners 

nærvær gir hverandre løfte om at de vil leve sammen i ekteskap, og dette så 

erklæres av godkjent vigselsperson å ha offentlig gyldighet.  

En ekteskapsinngåelse kan skje borgerlig eller kirkelig, juridisk sett er det ingen 

forskjell. Men en kirkelig vigsel har et kristent perspektiv i tillegg til den 

juridiske siden, og inneholder en forbønn for og velsignelse over ektefolket og 

deres liv sammen. Ektepar som er viet borgerlig, kan i ettertid velge å ha en 

kirkelig forbønnshandling for ekteskapet. 

 

Vigselsordningen og samtale med presten 

Vigselsordningen i Den norske kirke åpner for at paret selv kan være med på 

utformingen av seremonien. Ordningen gir rom for at noen fra bryllupsfølget 

kan medvirke ved enkelte av de liturgiske leddene. Presten tar kontakt med 

dere for vigselssamtale. I samtalen gjennomgås vigselsliturgien og hvordan alt 

gjøres rent praktisk under vielsen. Samtalen foretas enten i kirken eller ved 

kirkekontoret 

 



Prosesjon 

Skal paret gå inn sammen eller skal den ene gå inn sammen med en 

representant fra familie? Skal det være brudepiker eller brudesvenner? Dersom 

det er ønskelig, kan paret, en eller begge, forloverne/vitnene, representant (er) 

familiene, liturg (prest) gå inn i kirken i prosesjon. 

 

Skriftlesninger 

Det kan velges mellom flere foreslåtte bibeltekster og fra andre tekster som 

passer i en slik anledning. Er det et tema som betyr noe spesielt for paret eller 

en forfatter som en har et spesielt forhold til? Tekstene kan leses av 

medlemmer av bryllupsfølget. Se noen tekstforslag fra bibelen bak i heftet. 

Flere tekster finnes på kirken.no/bryllup. 

 

Ekteskapsløfte 

En kan velge mellom to måter å avlegge ekteskapsløfte på. Den ene måten er at 

presten stiller to spørsmål til hver, som de svarer ja på. Den andre måten er at 

brudefolkene selv fremsier ekteskapsløftene ved å gjenta dem etter presten 

 

Musikk og andre kulturelle innslag 

Deltagere i vigselsfølget og andre kan medvirke med musikk, høytlesning, dikt 

eller andre kulturelle innslag. Dette for å gjøre vigselshandlingen mere 

personlig.  

Når et par ønsker å vies i kirken, blir de kontaktet av organisten i god tid for å 

finne salmer, sanger og inn – utgangsmusikk. Mange synes det er utfordrende å 

finne frem til dette selv, men i samråd med organisten løser det seg. 

Vær ikke redd for å prøve litt nytt og utradisjonelt hvis dere ønsker det. 

Se forslag til fine, kjente salmer lenger bak i heftet. 

 



Symbolhandlinger 

Hvem skal tenne lys? Og hvordan skal lystenningen skje? Det kan også synges 

en bønnesalme mens paret kneler på alterringen. Hva ønsker paret? 

Dersom paret ønsker brudemesse (brudeparet mottar nattverd mens de kneler 

ved alterringen) må dette avtales med presten på forhånd. 

 

Tilhørighet 

Det åpnes for elementer som understreker parets kulturelle eller etniske 

bakgrunn. Der det ene paret har en annen kirkelig tilhørighet enn Den norske 

kirke, åpnes det for deltakelse fra vedkommendes kirkesamfunn. 

 

Program 

Skal det lages program til seremonien? Hva skal stå og hva trenger ikke å stå? 

Dette kan dere gjerne spørre presten om under samtalen.  

Vigselsprogrammet man bruker i kirken er lagt opp slik at man har allsang i 

tillegg til eventuelle soloinnslag, liturgi og tekstlesinger. Da kan man enten 

 bruke salmebøker som finnes i kirka. Salmenummer settes opp på tavla, 

og presten informerer undervegs i vielsen. 

 Eller man kan lage eget program med salmetekster og annen informasjon 

om seremonien. Paret tar selv ansvar for produksjon og trykking av disse. 
 

Det er normalt 2-3 salmer og max 3 soloinnslag i en vielse. Skal man bruke 

andre allsanger enn de som står i salmeboka, skal disse først godkjennes av 

prest eller organist, og man må naturligvis trykke sangene i et program.  
 

Et program kan være svært enkelt eller litt påkostet. Det vanligste formatet er 

et A5 hefte, altså et brettet A4-ark. Man lager ofte en forside, f.eks med bilde 

av brudeparet, ringer eller et bilde av kirken. Det finnes bilder av kirkene våre 

på menighetens hjemmesider som kan benyttes: www.kirken.amot.no. 

Som et minimum må alle fellessalmer og bønnen Fadervår stå i programmet. 

Man kan også gjerne skrive litt om hvem som opptrer under soloinnslag. 

http://www.kirken.amot.no/


 

Eksempel på oppsett i programmet: 

Inngangsmarsj 

Hilsen v/presten 

Salme 

Tekstlesninger 

Salme eller soloinnslag 

Tale v/presten 

Inngåelse av ekteskapet  

(Evt  et soloinnslag) 

Forbønn for ekteskapet 

Fader vår (hele teksten) 

(Evt et soloinnslag) 

Salme 

Velsignelsen 

Utgangsmarsj 

 

Fadervår: 

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 at 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. 

 

 

Pynting i kirken 

Ønsker dere å pynte i kirken før vielsen, må dere ta kontakt med oss. Vi vil 

være behjelpelig med tilgang til kirkerommet 

 

Kostnader 

Vigsel i kirken medfører kostnader. Prest, organist og kirketjener setter av tid til 

forberedelser og gjennomføring. 

Par som ikke bor i kommunen og personer som ikke er medlem av Den norske 

kirke, må betale for vielsen. For kirkemedlemmer som bor i kommunen, dekker 

kirken kostnadene. 



Noen eksempler på salmer som egner seg godt, disse kjenner de fleste. 

Salmer fra Salmebok 2013 

651  Kjærlighet fra Gud. 

655  Guds godhet sang i sinnet. 

666  Å leva det er å elska 

 

Barnevennlig 

48    Deilig er jorden 

240  Måne og sol 

488  Ingen er så trygg i fare 

 

Vinter, lys 

246  Lyset skinner over jord 

431  La oss vandre i lyset 

 

Vår/forsommerbryllup 

292  Den prektige sommerfugl 

840  I denne fagre sumarstid 

841  Den blomstertid nu kommer 

844  No livnar det i lundar 

845  Så grønn en drakt (passer hele 

sommeren) 

 

Andre klassiske salmer 

206  Dine hender er fulle av 

blomster 

233  Kjærlighet er lysets kilde 

678  Vi rekker våre hender frem 

734  Guds kjærleik er som stranda. 

1/278 Herre Gud ditt dyre navn å 

ære. 

482  Deg å få skode 

197  Deg være ære. 

844  Det er så yndig og følges ad     

(Landstads reviderte salmebok) 

Melodi: Du grønne glitrende tre god 

dag) 

 

Spennende og fine nye salmer 

801  Morning has broken/Nå er det 

morgen - (kjent tekst og melodi for 

mange) 

832  Jeg synger meg en blå, blå 

salme. Sterk og vakker tekst av Erik 

Bye. (Passer fint som 2. salme eller 

til utgang).

 



Noen eksempler på bibeltekster dere kan velge mellom 

Det er bedre å være to enn én: de får god lønn for sitt strev. For om de faller 

kan den ene hjelpe den andre opp. Om én blir overvunnet, kan to holde stand. 

En tretvinnet tråd ryker ikke så fort. (Fra Forkynneren i det gamle testamentet) 

 

Min kjæreste ligner en gasell, en ung hjort. 

Der står han bak muren vår. Han kikker inn gjennom vinduene, 

gløtter inn gjennom gitteret. Min kjæreste tar til orde og sier: 

Stå opp, min elskede, min vakre jente, og kom! 

Min due i fjellkløften, i ly under bratte klipper, 

la meg få se deg, la meg få høre stemmen din! 

For stemmen er myk og skikkelsen skjønn. 

(Fra Salomos høysang) 

 

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. 

(Fra Salomos høysang) 

 

Et nytt bud gir jeg dere: Dere skal elske hverandre. 

Som jeg har elsket dere, skal dere elske hverandre. 

Ved dette skal alle forstå at dere er mine disipler: 

At dere har kjærlighet til hverandre.  

(Fra johannes-evangeliet) 

 

Kjærligheten er tålmodig, kjærligheten er velvillig, den misunner ikke, skryter 

ikke, er ikke hovmodig. Kjærligheten krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke 

oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, men 

har sin glede i sannheten. 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. Kjærligheten tar aldri 

slutt. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem 

er kjærligheten. 

(Fra Paulus førstse brev til Korinterne) 

 



Litt om kirkene 

 

 

 

 

 

 

        Åmot kirke 1902                       Nordre Osen kirke 1923                       Deset kirke 1867 

        Sitteplasser 600                               Sitteplasser 315                               Sitteplasser 140                                                                                   

          

 

 

Nordre  Osen gamle kirke                                                                              Åmot Kapell 1916 

1777.  Sitteplasser ca 100                                                                              Sitteplasser ca 140                                                                             

                                                                                                                                    

 

 

Kontakt kirken i Åmot 

Tlf. 62 44 29 10 / 96 01 32 58 

http://www.kirken.amot.no 


