Vielse i kirken
Alle som ønsker å gifte seg i Lund kirke eller i Heskestad kyrkje, må ta kontakt
med kirkekontoret for å avtale tid for vigsel. Så fylles vedlagte skjema ut og
sendes til kirkekontoret.
Det er gratis for kirkemedlemmer å gifte seg i kirkene i Lund når enten brud eller brudgom er bosatt i
kommunen. Dette gjelder også når en eller begge foreldrene til brud eller brudgom er bosatte i Lund
kommune. Er begge oppført i folkeregisteret som bosatt utenfor Lund kommune, må paret som ønsker
vigsel selv gjøre avtale med prest. Det må da påregnes en avgift til Lund kirkelige fellesråd. Også presten
har da krav på godtgjørelse etter gjeldende satser.

Prøving av ekteskapsvilkårene
Det er viktig at de som har tenkt å gifte seg tar kontakt med folkeregisteret på det stedet en av dem
eller begge bor. Dette må gjøres noen måneder før vigselen finner sted. Folkeregisteret har skjema som
brudeparet og deres forlovere må fylle ut og returnere til folkeregisteret. Hvis noen ønsker å forandre navn
når de gifter seg, må det søkes om på egen blankett som sendes folkeregisteret sammen med de andre
papirene. Skjema for ekteskapsinngåelse finner dere her:
http://www.skatteetaten.no/no/Person/Folkeregister/Ekteskap-og-samliv/
Folkeregisteret utsteder en attest som godkjenner at de to kan gifte seg og eventuelle navneendringer.
Denne attesten skal enten folkeregisteret eller brudeparet selv i god tid før ekteskapet skal inngås sende til
menighetskontoret der vigselen skal finne sted. Adressen til Lund kirkekontor er:
Lund kirkekontor
Stasjonsveien 7
4460 Moi

Vigselshandlingen
Når vigselen nærmer seg, avtaler brudeparet og prest å møte til vigselssamtale. Denne finner som regel
sted i kirken en eller to uker før seremonien. Da avtales sang og musikk, hvilke tekster som skal leses og
eventuelt spesielle innslag som brudeparet kan ønske seg.
Velkommen til å ta kontakt for en viktig avgjørelse i livet.

Lund og Heskestad menigheter

Vi ønsker kirkelig vigsel
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kl.

BRUD

.

BRUDGOM

Navn:

Navn:

.

(Fullt navn)

.

(Fullt navn)

Personnummer:

Personnummer:

.

Adresse:

.

Medlem av Den norske kirke?
Medlem av annet tros-/ livssynssamfunn?

.

Adresse:

.

Medlem av Den norske kirke?
Medlem av annet tros-/ livssynssamfunn?

.

.

.

Har du vært gift før?
Hvis ja, hvordan ble ekteskapet/ekteskapene
oppløst (ved skilsmisse / ved død?)

.

.

Forlover:
Navn:

Har du vært gift før?
Hvis ja, hvordan ble ekteskapet/ekteskapene
oppløst (ved skilsmisse / ved død?)

Forlover:
Navn:

.

(Fullt navn)

Vi ønsker at vigselen skal kunngjøres i menighetens gudstjeneste: ja
Vi kan kontaktes pr. tlf:

.

e-post adresse:
Sted:

/

.

Dato:

.

.

signatur

.

signatur

Skal sendes kirkekontoret for det soknet der vigselen skal finne sted.
Lund kirkekontor
Stasjonsveien 7
4460 Moi
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(Fullt navn)
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Godkjente steder for vigsel utenom kirkehus i Stavanger bispedømme
DOMPROSTIET
Mariaparken, Hundvåg
Lundsneset, Hundvåg
YTRE STAVANGER
Hinnaberget, Stavanger
Møllebukta, Stavanger
TUNGENES
Tungenes fyr, Randaberg
Kvitsøy fyr, Kvitsøy
Prestvågen, Vikevåg
Solastranda, Sola
Himmel&Hav, Sola*
SANDNES
Arboretet, Sandnes
JÆREN
Krosshaug, Klepp
KARMØY
Fishermen’s Memorial, Ferkingstad
HAUGALAND
Krosshaugen, Haugesund
Byparken, Haugesund
Romsa, Bjoafjorden
Vikestølen, Vikebygd
Parken, Vikebygd
RYFYLKE PROSTI
Mølleparken, Tau
Jørpelandsholmen, Jørpeland
Dørvika, Lysefjorden
Vaulali leirsted, Bjørheimsbygd*
Nornes, ved Jelsa kyrkje
Høse bru, ved Sand kyrkje
Vatnet ved Gullinghuset, Suldal
Kyrkjehaugen på Middelalderkyrkjegarden, Saudasjøen
Tveittunet, Sauda
DALANE
”Haien”, Lund
Amfiet i Sokndalsstrand, Sokndal

Vannbassengan, Egersund
Skadbergsanden, Eigerøy
Når det gjelder kapell, er disse tatt ut av listen, da de allerede er vigslet til gudstjenstlig bruk og følgelig
godkjent som sted for vigsel.
Ta kontakt med det lokale menighetskontor for å avklare mulighet og tidspunkt for utendørs vigsel.
*Det presiseres at tillatelsen gjelder vigsel utendørs. Når det gjelder kapellet på Himmel&Hav, er dette
godkjent som vigselssted.
Stavanger 18.03.2014

Vigsel
Mer info: http://kirken.no/bryllup

