
 
Den norske kirke 
Kirkens Servicetorg                                                                         
 
 

 
Kjære brudepar! 

Gratulerer med nært forestående vigsel,  

hyggelig at dere har valgt å gifte dere i Flekkerøy kirke 

 

 

 

PRØVING AV EKTESKAPSVILKÅRENE. 

Før ekteskap kan inngås, skal det foretas en prøving om ekteskapsvilkårene er oppfylt.  

 

Fom. juni 2018 kan man i tillegg til å søke prøving pr. post, søke om prøving av ekteskapsvilkår elektronisk. 

Dere logger dere på skatteetaten.no, for prøving av ekteskap, og fyller ut papirene her.  

Dersom dere søker om prøvingsattest elektronisk, kan forlovere også logge inn på skatteetaten.no  

og fylle ut forlovererklæringen elektronisk.  

Dersom dere velger å søke pr. post finner dere også disse papirene på skatteetaten.no,  

da må også forlovere sende sine erklæringer pr. post. 

   

Det er viktig å lese veiledningen nøye, slik at den nødvendige dokumentasjon legges ved.  

Spørsmål vedrørende disse papirene rettes til Folkeregisteret. 

 

Vigsel kan ikke finne sted før gyldig prøvingsattest fra folkeregisteret foreligger.  

Derfor er det viktig at vigselskirken får attesten i god tid før vielsen.   

Attesten kan gjerne videresendes pr. mail til: kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no  

(skriv gjerne i mailen hvor – og når vielsen skal være), eller pr. post til:  

Flekkerøy kirke, Postboks2, 4679 Kristiansand. Attesten er kun gyldig i 4 måneder fra prøvingsdato. 

 

Etter vielsen får dere en kopi av prøvingsattesten underskrevet av presten. Denne fungerer som 

midlertidig vielsesattest. Dere vil få tilsendt vigselsattest fra folkeregisteret i etterkant av vielsen. 

 

Kontakt med prest og organist. 

Den presten som skal foreta vigselen, skal på forhånd ha en samtale med dere og dere skal ”øve” i kirken.  

Presten tar kontakt pr. telefon. Det vanligste er at samtalen med presten finner sted  

2-21 dager før vigselen.  

 

Det er nødvendigvis ikke menighetens egen prest som vier dere.  

Prestene jobber i soner (flere menigheter sammen), og det er den av prestene som har tjeneste den lørdagen 

dere gifter dere som har ansvar for vielsen.  

  

Organisten vår står gjerne til disposisjon dersom det er ønskelig med en  

samtale omkring musikkvalget til vigselen.  

Salmer og sanger må på forhånd godkjennes av forrettende prest,  

og det musikalske stoff av organisten.  

Stoffet bør helst være oss i hende senest 3 uker før vigselen. 

 

Øving for solosang etc, må avtales på forhånd og skal primært skje i ordinær arbeidstid. 

 

Lyd-, lys og bildeanlegg i kirken. 

Kirketjener betjener lydanlegg med 2 trådløse mikrofoner, 2 mygg-mikrofoner, lesepultmikrofon 

. 

Dersom det er behov for noe utover dette, må brudeparet selv ta ansvar for å skaffe kyndig tekniker som kan 

betjene vårt lyd-, lys og bildeanlegg. Dersom brudeparet ønsker avspilling av musikk over anlegget, sørger de 

selv for å skaffe musikk og person som kan styre dette under vigselen.  
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Egen prest / organist: 

Dersom dere ønsker å ha med en prest som dere har spesiell tilknytning til, er det mulig under visse 

forutsetninger: Presten må være en ordinert prest i Den norske kirke, og presten må personlig ta kontakt med 

sokneprest Håkon Borgenvik i Flekkerøy menighet for å få fullmakt til å foreta vigselen.   

 

Videre må dere selv utbetale eventuelt økonomisk vederlag til presten. En eventuell egen organist må  

personlig ta kontakt med vår organist for å gjøre avtale / få fullmakt.   

 

Program: 

Dersom dere skal ha et trykt program til utdeling i kirken, må dere lage det selv. Det er en fordel å ha samtalen 

med presten og organisten før dette lages. Fullstendig beskrivelse av vigselen finnes ved å klikke på 

www.kirken.no/ - gå så på Livets gang - videre på vigsel.  Det er selvsagt ikke nødvendig med opptrykt program, 

og vår kirketjener deler med glede ut kirkens salmebøker til bryllupsgjestene. 

 

Pynting av kirken 

All pynting mht. blomster o.l., må dere selv sørge for.  Det finnes noe utstyr i kirken som kan benyttes dersom ønskelig. 

 

 

Til slutt kan vi si at det tradisjonelt er brudgommens familie som sitter på høyre side i kirken og brudens familie 

som sitter på venstre siden - og bruden føres inn på venstre side. 

 

Vi håper denne informasjonen har vært klargjørende!  

 

Skulle vi ha glemt noe, ikke vær redd for å ta kontakt med Flekkerøy kirke i kontortiden  

(man-ons  kl.10 - 15. tlf. 38 19 68 10), eller kontakt Kirkens Servicetorg (man. -fred. kl. 09.00-15.00)  

slik at informasjonen kan bli enda bedre. 

 

Vi ønsker lykke til med bryllupsforberedelsene, og håper vi skal være med på å gi dere et vakkert minne for 

resten av livet. 

 

 

Velkommen til Flekkerøy kirke! 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kirkens Servicetorg, for Flekkerøy kirke. 

 

 

 

 

 

 

 
Adresse: Telefon  E-post 
Gyldenløvesgt. 9 38 19 68 00  kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no 
4611 Kristiansand   
  


