Vielser udenfor kirkens rum
Følgende vejledning er gældende

1. Stedet
Et brudepar kan blive viet udenfor kirkens rum, når særlige grunde taler derfor, såsom
parrets nære tilknytning til et bestemt sted. Vielsen kan finde sted enten i et andet lokale
end kirkerummet, eller på et nærmere angivet sted ude i det fri.
Præsten skal godkende det pågældende sted, og præsten er ikke forpligtet til at følge med
parret længere end til sognegrænsen.
Det er brudeparrets ansvar at indhente de fornødne godkendelser hos stedets ejer eller
hos den pågældende politimyndighed. Vielsen må ikke forstyrres af det offentlige rum, og
vielsen må ikke forstyrre det offentlige rum på en sådan måde, at offentligheden påtvinges
at være vidne til en kirkelig vielse.

2. Præsten
Det er en forudsætning, at brudeparret og præsten er enige. Dette indebærer, at præsten ikke har
pligt til at medvirke ved vielser udenfor kirkens rum - forhør ved din lokale præst om denne vil
foretage vielser udenfor kirkens rum.

3. Formen på vielsen
Uanset lokalitet er der tale om en kirkelig vielse, hvor forkyndelsen af evangeliet er det helt
centrale. Dette har de praktiske konsekvenser, at man skal kunne høre hvad der bliver sagt, synge
og bede. Det nugældende vielsesritual anvendes ved vielser udenfor kirkens rum, dog med den
ændring, at antallet af salmer kan reduceres.

4. Praktiske forhold
Det påhviler parret at sørge for
- et bord, der kan tjene som alter, og gerne et kors,
- mulighed for, at brudeparret kan knæle,
- stole eller siddemulighed for brudeparret og gæsterne,
- evt. lydanlæg, så det kan høres hvad der bliver sagt,
- at der stilles et klaver eller elektrisk orgel til rådighed for organisten – dette aftales i samråd med
stedets organist.

5. Kirkebetjeningens medvirken
Kirkebetjeningen, såsom organist, kirkesanger og kirketjener, har pligt til at medvirke ved vielser
uden for kirkens rum i følgende tilfælde:
- Et lokalt par, som skal vies af den lokale præst på en beliggenhed indenfor sognets grænser.
- Et lokalt par, som skal vies af en udefrakommende præst på en beliggenhed inden for sognets
grænser.

- Et udefra kommende par, som skal vies af den lokale præst på en beliggenhed indenfor sognets
grænser, dog under forudsætning af, at præsten siger ja til vielser udenfor kirkens rum, og at
præsten ville have sagt ja til at vie parret i selve kirken.

6. Evaluering
Både præst og brudepar indsender en kort evaluering til biskoppen over Aalborg stift umiddelbart
efter vielsen har fundet sted. Der vedlægges evalueringsskema til brug for brudeparret herunder.

