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Hjertelig velkommen til bryllup i Sjømannskirken i 
København – Kong Haakons kirke. 
 
Bryllupsdagen er en spesiell dag. Dere har kanskje 
allerede gjort dere noen tanker om det skal være  
enkelt eller mer storslått. Vi vil gjerne være behjelpe-
lige og legge til rette for at dere skal ha en fin  
opplevelse. Derfor har vi laget dette  
bryllupsmagasinet, som vi håper dere vil kunne ha 
glede av. København har et rikt tilbud av hoteller, 
restauranter, frisører og alt det andre som hører til. 
Vi har valgt ut noen som vi har god erfaring med 
som vi vil presentere for dere.  
 
I forkant av en vielse skal det gjøres noen forberedel-
ser. Hvor detaljert man ønsker å forberede seg  
varierer fra brudepar til brudepar. Noen ting må  
gjøres, men andre ting kan gjøres.  
 
 
Prøving av ekteskapsvilkårene 
Dette skjer i Norge, og dette tar litt tid - så legg det 
inn i planene deres for tidspunkt for vielsen.  
Før prøving finner sted må dere ha avtalt dato for 
vielsen med oss.  
 
Prøvingspapirer skal sendes inn til det  
ligningskontoret hvor en av dere er folkeregistrert. 
Dere skal sende inn en «Erklæring fra brudefolkene» 
og forloverne skal begge sende inn 
«Forlovererklæring».  Se www.skatteetaten.no/
person/folkeregister/ekteskap/ekteskap/i-norge/ 
Prøvingsattesten er gyldig i fire måneder, så hvis det 
er lenge til vielsen, må dere vente inntil 4 måneder 
før med å sende inn. 
 
Forloverne behøver ikke å være tilstede under  
vielsen, men det skal være to vitner foruten prest og 
brudepar. Dersom dere kommer hit alene, ordner vi 
med vitner. 
 
Dere vil få tilsendt «Prøvingsattest» fra Folkeregiste-
ret. Dersom Folkeregisteret sender dere prøvingsat-
testen elektronisk, så kan dere sende den til oss på 
mail.  
 
 
 

Kirkebokskjema 
Etter at dere har satt dato for vielsen skal skjema til 
kirkeboken etter hvert fylles ut. Se link: 
www.sjomannskirken.no/kirke/koebenhavn/vaare-
tjenester/skjema-til-kirkeboken/. 
 
Her kan dere også skrive inn ønsker til salmer, inn– 
og utgangsmusikk. Hvis det er spesielle ønsker til 
musikk, solistinnslag o.l., ber vi dere ta kontakt  
senest en måned før vielsen. Ved ekstra øvingstid 
for organisten påløper det også ekstra kostnader. Se 
mer informasjon på side 4 og 5. 
 
 
Vigselssamtale 
Presten har en vigselssamtale med dere dagen før 
vielsen. I samtalen avtaler vi detaljene for vielsen og 
har mulighet til å bli litt kjent. Samtalen er fortrolig 
og kun med brudeparet. Temaer som kan bli tatt opp 
er for eksempel deres historie, hva dere setter pris på 
med hverandre og hvilke drømmer dere har for 
fremtiden. 
  
Bestill reisen slik at dere er i København i god tid 
før denne samtalen. Sett av ca. 1,5 time til samtalen. 
 
 
Praktiske tips 
Vi anbefaler at dere ordner med hotell, restaurant, 
blomster, fotograf, transport og lignende før dere 
kommer ned, slik at dere slipper å  bruke så mye tid 
på det når dere kommer til København. Det går an å 
følge noen av våre anbefalinger eller søke på  
internett for å finne noe som passer for dere. 
 
Vi ser fram til å møte dere og ønsker dere en fin  
forberedelsestid. 
 
 
Velkommen til København og Sjømannskirken 
Kong Haakons Kirke! 
 
 
Med vennlig hilsen 
Staben i 
Sjømannskirken i København  
 

 
 

Kjære brudepar 
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Brudemarsjer 
En brudemarsj kan uttrykke høytidelighet, tradisjon, 
glede og nærhet. Det er vanlig å ha to brudemarsjer: 
En brudemarsj til inngang/preludium og til utgang/
postludium. Her er en liste over de mest brukte bru-
demarsjene i våre vielser: 
 
Norske brudemarsjer 
Brudemarsj fra Beiarn 
Bruremarsj av Jan Magne Førde 
Brudemarsj fra Lødingen 
Brudemarsj fra Nordfjord 
Brudemarsj fra Romsdalen 
Brudemarsj fra Sogn 
Brudemarsj fra Telemark (Seljord) 
Brudemarsj fra Nordmøre (Øre) 
Brudemarsj fra Østerdalen 
Nordraaks «Purpose» 
Griegs hyldingsmarsj til Sigurd Jorsalfar 
 
Utenlandske brudemarsjer 
Wagners «Brudemarsj fra Lohengrin» 
Mendelssohns bryllupsmarsj fra «A Midsummer 
night`s dream» 
Gawell-Blumentahls “Gammal bröppsmarsch” 
Agrells “Götlandsk brudmarch” 
Pachelbels “Canon i d-moll” 
Purcells “Trumpet Tune” 
Clarkes “Trumpet Voluntary” 
Verdis “Triumfmarscher” 
Meyerbeers “Kroningsmarsj” 
 
Dere kan høre innspillinger av brudemarsjene på 
våre internettsider: www.sjomannskirken.no/
kobenhavn/bryllup  

 
 

Musikk i vielser 
Salmer 
Salmen setter ord og toner til det som skjer i viel-
sen. Det er vanlig å velger to salmer. Vi har fore-
slått et utvalg av salmer fra norsk salmebok. Disse 
er markert med salmenummer. Det er også nevnt to 
salmer fra dansk salmebok som er vanlige i danske 
vielser. 
 
Norske salmer 
1 Herre Gud, ditt dyre navn og ære 
48 Deilig er jorden  
233 Kjærlighet er lysets kilde 
240 Måne og Sol 
309 Lovsyng vår Herre 
409 I dine hender, Fader blid 
482 Deg å få skode 
489 Blott en dag 
651 Kjærlighet fra Gud 
655 Guds godhet sang i sinnet 
656 Kjærleik er gleda 
666 Å leva det er å elska 
670 Til kjærleik Gud oss skapte 
734 Guds kjærleik er som stranda 
801 Morning has broken/Nå er det morgen 
(alternativ versjon: Du er en gave) 
844 No livnar det i lundar 
 
Danske salmer 
383 (i dansk salmebok) Det er så yndigt at følges 
ad 
232 (i norsk salmebok) I all sin glans nu stråler so-
len 



4 5

 

  55  

Annen musikk 
Det går også an å ha musikkstykker, i tillegg til 
brudemarsjer og salmer. Vi bruker ikke CD eller 
annen elektronisk musikk. Det er laget et  
standardrepertoar som vår organist kan spille på 
orgel eller flygel: 
 
 
“All you need is love” av Paul McCartney og John 
Lennon 
“Always on my mind” av John Christopher, Mark 
James and Wayne Carson Thompson 
“Can you feel the love tonight” av Elton John og 
Time Rice 
“Danse mot vår” av Rolf Løvland 
“Den finast eg veit” av Aslag Haugen og Arne 
Moslåtten 
“Det vackraste” av Maria Ekman Rpdsten, Peter 
Grönvall og Marianne Grönvall 
“Din hand i min” av Sindre Skeie 
“Feather theme – Main title” av Alan Silvestri 
(Fra: Forrest Gump) 
«Fordi eg elskar deg» Ingebjørg Bratland («Make 
you feel my love» Bob Dylan) 
“From this moment on” av Shania Twain og R. J. 
Lange 
“Ingen er så nydelig som du” av Rolf Løvland 
“Ingen som du” av Ingebjørg Bratland 
“Kjærlighet” av V. Cosma 
“Kjærlighetsvisa” av Halvdan Sivertsen 
“Mitt hjerte er ditt” av Nils Ferlin, Alf Prøysen 
“Over the rainbow” av Harold Arlen (Fra «The 
Wizard of Oz) 
“River Flows in You” av Yiruma 
“You raise me up” av Brendan Graham og Rolf 
Løvland 
“You are the sunshine of my life” av Stevie Won-
der 
 “What a wonderful world” George David Weiss 
og Bob Thiele 
“When a man loves a woman” Calvin Lewis og 
Andrew Wright 
 

 
 
 
Hvis det er spesielle ønsker til musikk, solistinnslag 
som ikke er en del av vårt standardrepertoar, ber vi  
dere ta kontakt senest en måned før vielsen. All musikk 
skal godkjennes av presten. I tillegg medfører dette 
ekstra øvingstid for organisten og det påløper derfor 
ekstra kostnader. Brudeparet må selv skaffe klavernoter 
til det ønskede musikkstykket, som må sendes til  
organisten innen en måned før vielsen.  
 
Ønsker dere at noen andre skal spille eller synge i  
vielsen er vi behjelpelige med å finne gode sangere og 
musikere. Brudeparet må også her skaffe noter til det 
ønskede musikkstykket.  

Annen musikk  
Det går også an å ha musikkstykker, i tillegg 
til brudemarsjer og salmer. Vi bruker ikke CD 
eller annen elektronisk musikk. Det er laget et  
standardrepertoar som vår organist kan spille 
på orgel eller flygel: 

“All you need is love” av Paul McCartney og 
John Lennon 

“Always on my mind” av John Christopher, 
Mark James and Wayne Carson Thompson

“Can you feel the love tonight” av Elton John 
og Time Rice 

“Danse mot vår” av Rolf Løvland 

“Den finast eg veit” av Aslag Haugen og Arne 
Moslåtten 

“Det vackraste” av Maria Ekman Rpdsten, 
Peter Grönvall og Marianne Grönvall

“Din hand i min” av Sindre Skeie 

“Feather theme – Main title” av Alan Silvestri  
(Fra: Forrest Gump)

«Fordi eg elskar deg» Ingebjørg Bratland 

(«Make you feel my love» Bob Dylan)

“From this moment on” av Shania Twain og  
R. J. Lange

“Ingen er så nydelig som du” av Rolf Løvland 

“Ingen som du” av Ingebjørg Bratland 

“Kjærlighet” av V. Cosma 

“Kjærlighetsvisa” av Halvdan Sivertsen 

“Mitt hjerte er ditt” av Nils Ferlin, Alf  Prøysen 

“Over the rainbow” av Harold Arlen (Fra «The 
Wizard of Oz) 

“River Flows in You” av Yiruma 

“You raise me up” av Brendan Graham og Rolf 
Løvland 

“You are the sunshine of my life” av Stevie 
Wonder 

 “What a wonderful world” George David Weiss 
og Bob Thiele
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Det er mange flinke frisører i Køben-
havn og muligheter for å få det lille 
ekstra.  
 
Frisyren kan tilpasses både kjolen og 
brudebuketten, så det kan være fint å 
ha tenkt litt på forhånd hvordan man 
ønsker det.  
 
Hos Fetch Frisør er det god service 
og Tove Myhrstad, som driver stedet, 
er norsk. Ta gjerne kontakt med hen-
ne på mail eller telefon.  
 
 

www.fetch.dk 
 
 

 
 

 
 

Brudebukett og frisør 
 
 
København er en blomsterby og 
mange blomsterbutikker tilbyr seg å 
lage en brudebukett. Vi har et godt 
samarbeid med Amager blomster!  
 
Det kan være en idé å finne noen bil-
der av en brudebukett som ligner den 
dere ønsker dere, eller ha noen tanker 
om farger/type blomst osv. 
 
Vi vil anbefale at buketten blir levert  
til Sjømannskirken på bryllupsdagen, 
slik at dere får den når dere kommer.  
 
 

www.amagerblomster.dk  
 

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 
Kjærligheten tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår 

stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer,
jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i 

speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt
erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut.

kjenner meg fullt ut. Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet
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Hotell og restaurant 

velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.  
krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  
tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår  

stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte 
jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et 

ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg  
erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 

tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

 
 
Vi blir ofte spurt om vi kan anbefale 
hotell i København. Det finnes mange 
ulike hotell avhengig av pris, hva man 
er ute etter og hvor i København man 
ønsker å bo. Her vil vi anbefale å søke 
rundt på nett, lese anmeldelser og ta 
kontakt med hotellene. 
 
Hvis dere ønsker et hotell med god 
standard og bra beliggenhet kan vi an-
befale 71 Nyhavn hotell. Det ligger 
sentralt til på Nyhavn, i nærheten av 
Kongens Nytorv, og er kun en 20 mi-
nutters gåtur fra Sjømannskirken.  
 
 

www.71nyhavnhotel-kobenhavn.com 
 

 
 
Det finnes utallige restauranter i Kø-
benhavn, både i nærheten av Sjø-
mannskirken og i andre deler av 
byen. I en del restauranter kan man 
leie et eget rom eller en del av lokalet 
hvis man har med et større brudeføl-
ge.  
 
Den franske restauranten Lalala lig-
ger kun 15 minutters gange fra Sjø-
mannskirken, sentralt på Christians-
havn og i nær tilknytning til Nyhavn. 
Kelnerne er veldig hyggelige, maten 
god og lokalene er stilfulle, men med 
avslappet stemning.  

 
www.la-la-la.dk 

 
 

København er en blomsterby og 
mange blomsterbutikker tilbyr seg å 
lage en brudebukett. Vi har et godt 
samarbeid med Amager blomster!

Det kan være en idé å finne noen bilder 
av en brudebukett som ligner den
dere ønsker dere, eller ha noen tanker 
om farger/type blomst osv.

Vi vil anbefale at buketten blir levert 
til Sjømannskirken på bryllupsdagen, 
slik at dere får den når dere kommer.

www.amagerblomster.dk

Det er mange flinke frisører i København 
og muligheter for å få det lille ekstra.

Frisyren kan tilpasses både kjolen og 
brudebuketten, så det kan være fint å 
ha tenkt litt på forhånd hvordan man 
ønsker det.

Hos Fetch Frisør er det god service og 
Tove Myhrstad, som driver stedet, 
er norsk. Ta gjerne kontakt med henne 
på mail eller telefon.

www.fetch.dk

Vi blir ofte spurt om vi kan anbefale 
hotell i København. Det finnes mange 
ulike hotell avhengig av pris, hva man 
er ute etter og hvor i København man 
ønsker å bo. Her vil vi anbefale å søke 
rundt på nett, lese anmeldelser og ta 
kontakt med hotellene.

Hvis dere ønsker et hotell med god 
standard og bra beliggenhet kan vi 
anbefale 71 Nyhavn hotell. Det ligger 
entralt til på Nyhavn, i nærheten av 
Kongens Nytorv, og er kun en 
20 minutters gåtur fra Sjømannskirken.

www.71nyhavnhotel-kobenhavn.com

Det finnes utallige restauranter i Køben-
havn, både i nærheten av Sjømannskirken 
og i andre deler av byen. I en del restauran-
ter kan man leie et eget rom eller en del av 
lokalet hvis man har med et større brude-
følge.

Den franske restauranten Lalala ligger kun 
15 minutters gange fra Sjømannskirken, 
sentralt på Christianshavn og i nær til- 
knytning til Nyhavn. Kelnerne er veldig 
hyggelige, maten god og lokalene er  
stilfulle, men med avslappet stemning.

www.la-la-la.dk
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Hotell og restaurant 

velvillig, den misunner ikke, skryter ikke, er ikke hovmodig.  
krenker ikke, søker ikke sitt eget, er ikke oppfarende og gjemmer ikke på det onde. Den gleder seg ikke over urett, 

Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt.  
tar aldri slutt. Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. For vi forstår  

stykkevis og taler profetisk stykkevis. Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. Da jeg var barn, talte 
jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg som et barn. Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser vi i et 

ansikt til ansikt. Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg  
erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner meg fullt ut. 

tro, håp og kjærlighet. Men størst blant dem er kjærligheten. 

 
 
Vi blir ofte spurt om vi kan anbefale 
hotell i København. Det finnes mange 
ulike hotell avhengig av pris, hva man 
er ute etter og hvor i København man 
ønsker å bo. Her vil vi anbefale å søke 
rundt på nett, lese anmeldelser og ta 
kontakt med hotellene. 
 
Hvis dere ønsker et hotell med god 
standard og bra beliggenhet kan vi an-
befale 71 Nyhavn hotell. Det ligger 
sentralt til på Nyhavn, i nærheten av 
Kongens Nytorv, og er kun en 20 mi-
nutters gåtur fra Sjømannskirken.  
 
 

www.71nyhavnhotel-kobenhavn.com 
 

 
 
Det finnes utallige restauranter i Kø-
benhavn, både i nærheten av Sjø-
mannskirken og i andre deler av 
byen. I en del restauranter kan man 
leie et eget rom eller en del av lokalet 
hvis man har med et større brudeføl-
ge.  
 
Den franske restauranten Lalala lig-
ger kun 15 minutters gange fra Sjø-
mannskirken, sentralt på Christians-
havn og i nær tilknytning til Nyhavn. 
Kelnerne er veldig hyggelige, maten 
god og lokalene er stilfulle, men med 
avslappet stemning.  

 
www.la-la-la.dk 

 
 

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. 

Profetgavene skal bli borte, tungene skal tie og kunnskapen forgå. 

For vi forstår stykkevis og taler profetisk stykkevis. 

Men når det fullkomne kommer, skal det som er stykkevis, ta slutt. 

Da jeg var barn, talte jeg som et barn, tenkte jeg som et barn, forsto jeg 
som et barn. 

Men da jeg ble voksen, la jeg av det barnslige. Nå ser 
vi i et speil, i en gåte, da skal vi se ansikt til ansikt. 

Nå forstår jeg stykkevis, da skal jeg erkjenne fullt ut, slik Gud kjenner 
meg fullt ut.

Så blir de stående, disse tre: tro, håp og kjærlighet. 

Men størst blant dem er kjærligheten.

Hentet fra Bibelen – Korinterbrevet, kapittel 13.

Kjærlighetens høysang
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Vi  elsker  bryllupper !

Restaurant La-la-la ligger på det hyggelige Christianshavn i hjertet af Køben-
havn og byder på de perfekte rammer for selskaber – uanset om det er reception, 
brunch eller middagsselskab. Vi huser nemt op til 120 gæster og har stor erfaring 
med totalløsninger omkring bryllupper. 

Køkkenet er klassisk fransk og stemningen er varm og hyggelig. 
Om sommeren har vi åbent også i vores orangerie med plads til 40 gæster.
Vi elsker selskaber og er vant til at planlægge i tæt samarbejde med værtsparret 
omkring alt fra dekorationer over bordopdækning til vine og menuer.

Vores menuer er altid inspireret af 
sæsonen og de tilgængelige råvarer.

Menuen kunne for eksempel bestå af:

3 variationer af snacks
***

Smørdampede hvide asparges 
med mousseline

***
Poulet label rouge ”bonne femme” 

med grønne asparges og hønsefumet
***

Créme brûllèe

Kontakt vores restaurantchef, Ida, for 
en snak om jeres bryllup på Lalala.

Mail: info@la-la-la.dk
Telefon: +45 25 97 46 02
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Fotograf 

Ofte blir vi spurt om det er ok å ta bilder under  
seremonien. For noen er det viktig å bare være i  
øyeblikket og la det være en del av historien uten  
bilder, men for andre er det utenkelig å ikke ha noen 
bilder fra seremonien.  Om man velger å ta bilder, så 
vil vi anbefale at det er en som har spesielt ansvar 
for det, slik at de andre kan være tilstede i  
seremonien. Kanskje kan dere dele noen blinkskudd 
med brudefølget på en nettside eller lignende?  
 
Vi vil gjerne få anbefale fotograf Odd Endre  
Pettersen fra «Bryllupsminner». Han er dyktig og tar 
gode bilder, og skaper en rolig og avslappet  
stemning rundt seg. Pettersen er norsk og har gjerne 
en dialog med dere på forhånd, så dere får de  
bildene dere ønsker. 
  
 

www.bryllupsminder.dk  
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Brudepar 

Dato og klokkeslett 

Salmebøker ___ Program ___

Stoloppsett

Brud inn med

Brudepiker/svenner

Antall i brudefølget

Kaffe/vafler

Det er ulike tradisjoner for hvordan stolene står, enten 
om brudeparet sitter fremme alene eller sammen med 
forloverne sine.

Vi vil anbefale kaffe og vafler etter vielsen.  
Det er hyggelig å sette seg litt ned etter bryllupet.

Brudemarsjene kan du finne på side 4.

Forslag på salmer ofte brukt i vielser finner du på side 4. 
Velg gjerne kjente salmer så flest mulig kan synge med.

Tekstene kan dere finne på nettet. Hvis dere vil utfordre  
noen i brudefølget til å lese en bibeltekst, så er det veldig  
hyggelig. F.eks. 1. korinterbrev kapittel 13 om kjærligheten.

Det finnes to måter å inngå ekteskap på, en enkel hvor  
man sier «ja» til hverandre to ganger og en utvidet hvor  
man gjentar løftene etter presten.

Valgfritt. Også her er det to ulike varianter, enten at man 
gir hverandre ringene uten å si noe, eller at man gjentar 
etter presten.

Inngang/preludium

Salme

Tekster

Salme

Tale

Ekteskapsinngåelse

Ringoverrekkelse

Forbønn

Solo

Salme

Utgang/postludium

 

  1144  

 
 
 Brudepar: 
 Dato og klokkeslett: 
 Salmebøker: ___ Program: ___ 
 Stoloppsett: 
 Brud inn med: 
 Brudepiker/svenner: 
 Antall i brudefølget: 
 Kaffe/vafler: 
 

 
  

LITURGI 

Vigselsliturgi 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Brudemarsjene kan du finne  på side 4. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Forslag på salmer ofte brukt i vielser finner du på side 4. 
Velg gjerne kjente salmer så flest mulig kan synge med. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Tekstene kan dere finne på nettet. Hvis dere vil utfordre 
  noen i brudefølget til å lese en bibeltekst, så er det  
  veldig hyggelig. F.eks. 1. korinterbrev kapittel 13 om  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Det finnes to måter å inngå ekteskap på, en enkel hvor  
  man sier «ja» til hverandre to ganger og en utvidet hvor 
  man gjentar løftene etter presten.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Valgfritt. Også her er det to ulike varianter, enten at    
 man gir hverandre ringene uten å si noe, eller at man    

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Brudeparet kneler ved alterringen og presten ber en  
  bønn for ekteskapet, familien og fremtiden. 

  Det kan være hyggelig å lage program til vielsen.   
  Vi hjelper gjerne med forslag til rekkefølge og  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Det er ulike tradisjoner for hvordan stolene står, 
enten  om brudeparet sitter fremme alene eller sammen 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Vi vil anbefale kaffe og vafler etter vielsen. Det er  
  hyggelig å sette seg litt ned etter bryllupet.  

  1144  

LITURGI 

Vigselsliturgi 
Det kan være hyggelig å lage program til vielsen. Vi hjelper 
gjerne med forslag til rekkefølge og lay out. Ta kontakt på 
forhånd!

Brudeparet kneler ved alterringen og presten ber en
bønn for ekteskapet, familien og fremtiden.
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Nyttige tips 
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__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

__________________________________ 

_________________________________ 

Nyttige lenker 
Sjømannskirkens side: 
www.sjomannskirken.no/kobenhavn 
 
Alt om København 
www.aok.dk 
www.visitcopenhagen.dk 
 
Blomster 
www.amagerblomster.dk  
 
Overnatting 
www.71nyhavnhotel-kobenhavn.com 
 
Restaurant 
http://www.la-la-la.dk 
 
Norsk frisør 
www.fetch.dk 
 
Norsk fotograf 
www.bryllupsminder.dk 
 
Nyttige telefonnummer 
Taxi: 35 35 35 35 
 
Dere kan forhåndsbestille taxi,  eller vi gjør det for 
dere på selve dagen. Det kan være lurt å ha med ad-
ressen til Sjømannskirken lett tilgjengelig, for dansker 
kan ha «litt» vanskelig for å forstå.  
Det kan være greit å vite at for danske taxier, er det 
vanskelig å få tak i barnesete. Det må bestilles og be-
tales ekstra for. Det er ikke babystoler, men barnese-
te. Eventuelt kan man ha det med selv.  

 
Sjømannskirkens adresse: 

Ved Mønten 9 
DK-2300 København S 
Telefon +45 32 57 11 03 

kobenhavn@sjomannskirken.no            www.sjomannskirken.no/kobenhavn 
Kontonummer:  

Dansk: 2130-0110-311028 
Norsk: 8220 02 83437   
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Sjømannskirkens adresse:
Ved Mønten 9

DK-2300 København S
Telefon +45 32 57 11 03

kobenhavn@sjomannskirken.no                 www.sjomannskirken.no/kobenhavn
Kontonummer:

Dansk: 2130 – 0110 311 028
Norsk: 8220 – 02 83437
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