Informationsbrev til kommende brudepar
Hermed bekræftes, at I har bestilt vielse/kirkelig velsignelse i:
_______________kirke,
lørdag den __________
Prøvelsesattest:
( ikke ved velsignelse) I skal bestille en prøvelsesattest. Ansøgning foregår på
www.borger.dk. Prøvelsesattesten må højst være 4 måneder
gammel på vielsesdagen. Når I har modtaget den, skal I sende den til kirkekontoret.
Navneændring:
Ønsker I navneændring i forbindelse med vielsen, søges dette
også på www.borger.dk.
Præst:
Ca. en måned før vielsen kan vi fortælle jer hvilken præst, der skal vie jer.
Så vidt det er muligt efterkommer vi jeres ønske om præst.
Vidner:
Vi skal have oplysning om navn og adresse på jeres 2 vidner.
Pyntning:
Skal aftales med kirketjeneren senest tirsdag inden brylluppet på tlf.: 23314897
(træffes bedst tirs.- fre. kl. 12-13)
Vi kan tilbyde at pynte kirken med blomster i stolerækkerne.
I Hover kirke er prisen er 700,00 kr. og i Grejsdal kirke koster det 500 kr.
Er der flere bryllupper i den samme kirke samme dag, er farven hvid.

I kan også vælge selv at pynte kirken, dog ikke hvis der er 2 eller flere kirkelige
handlinger efter hinanden. Dette aftales også med kirketjeneren.
Salmer:
I aftaler med præsten, hvilke salmer, der skal synges til jeres bryllup, men det er en
god ide at have overvejet, hvilke salmer I gerne vil synge, inden samtalen med
præsten. Alle salmer i salmebogen kan bruges.
Kirkens repertoire af salmer og sange findes i flg. Publikationer:
Den danske salmebog (findes online), Kirkesangbogen, 100 salmer, og
højskolesangbogen.
Præludium(indgangsmusik) og postludium(udgangsmusik) vælges som regel af
organisten ud fra eget repertoire. Har I musikønsker til netop jeres bryllup, må I
derfor tage i betragtning, at de måske ikke kan blive indfriet af kirkens
Musikere. Opstilling af større spille- og lydanlæg i kirken frabedes.

Gæster:
Vi vil gerne have oplyst det omtrentlige antal gæster.
Fotografering:
Der må tages billeder/filmes, hvis det kan foregå ubemærket.
Efter forudgående aftale med kirketjeneren kan der tages billeder inde i kirken
umiddelbart før eller efter vielsen.
Efter vielsen:
Der er lejlighed til at opholde sig en stund i våbenhuset eller uden for kirkedøren og
hilse på hinanden. Dog kan der være flere kirkelige handlinger efterfølgende, der skal
tages hensyn til. Det er tilladt at kaste med ris uden for kirkedøren, i fornuftige
mængder.
Sognehus:
Der er også mulighed for at leje sognehuset til en evt. efterfølgende reception.
Det koster 300 kr.
Menighedsrådet, Hover sogn, Vejle.

