”Scenografi”
Der er i princippet to muligheder for indgangen i
kirken: enten føres bruden ind og modtages i
koret af brudgommen, eller også går
brudeparret ind sammen og tager plads i koret.
Den første mulighed er den traditionelle og har
rødder i dengang, da ægteskab var noget,
familier aftalte. Derfor ”afleverede” brudens far
bruden til gommen under overværelse af
gommens far.

Adresser
Kordegnekontoret, Sjællandsgade 8 A
Tlf. 98126052 (aftale om tidsbestilling,
navneændring, indlevering af prøvelsesattest
og navne og adresser på vidner)
Kirketjener
Tlf. 2466 9139 (aftale om pyntning af kirken)
Organist
Tlf. 2636 9630

Hvordan I vælger aftales med præsten.
Udenomsforhold
Pyntede hestesko, der anbringes i kirken,
fjernes af kirketjener, idet den - i øvrigt
sympatiske tanke om at ønske parret lykke til er tilknyttet et gammelt hedensk symbol og
derfor ikke hører hjemme i en kristen kirke.

Sognepræst Steen Kongsbak Thomsen
Tlf. 2465 5956. STT@KM.DK
Sognepræst Rune Nørager Christensen
Tlf.:98 12 60 51 . RNC@KM.DK
Kirkens mail: sanktmarkus.sognaalborg@km.dk
Kirkens hjemmeside: www.sanktmarkus.dk

Riskastning frarådes ligeledes, idet det
tiltrækker fugle og rotter, der efterlader pladsen
foran kirkedøren temmelig beskidt.
Vi henstiller til, at gæster inviteres til at komme i
god tid, så alle er på plads i kirken til den aftalte
tid.
Parkering henvises til P-plads på Østerbro bag
Benzinstationen.

Med venlig hilsen og de bedste ønsker for jeres
store dag
Personalet og menighedsrådet ved
Sankt Markus Kirke

Vielse
i Sankt Markus Kirke
Aalborg

Kære kommende brudepar
Vi vil i denne folder, prøve at give svar på de
spørgsmål, der vil opstå i forbindelse med jeres
vielse. Denne vejledning er en hjælp til, at jeres
forberedelser ikke kolliderer med det, en
kirkelig vielse er.
Vi vil fra personalet og menighedsrådet ved
Sankt Markus kirke gøre vort til, at I får en god
fest.
Hvem kan vies i Sankt Markus Kirke? Mindst en
af jer skal være medlem af folkekirken og bo i
Sankt Markus Sogn eller på anden vis have
tilknytning til kirken fx.være døbt eller
konfirmeret her.
Når I har bestemt jer for en dato for vielsen,
træffer I aftale med kordegnekontoret på tlf.
98126052 gerne i god tid, da kirken kan være
optaget til anden side. Tidligst 4 måneder inden
vielsen skal I hente en prøvelsesattest hos
bopælskommunen. Attesten skal
kordegnekontoret have, sammen med navne
og adresser på 2 vielsesvidner.
Hvis I ønsker navneændring på bryllupsdagen
kan i på www.borger.dk bestille dette.
Har I spørgsmål vedr. navneændringen,
hjælper vi gerne med det. Kordegnen meddeler
i god tid, hvem der er tjenestegørende præst
pågældende dag. Derefter kan I aftale tidspunkt
for en samtale med præsten.

lidt på, hvad I vil synge. På siden
www.folkekirken.dk findes ideer til anvendelige
salmer og I kan både læse om salmerne, se
teksten og høre dem sunget. Præsten er
behjælpelig med valg af salmer.
Vi synger efter Den Danske Salmebog og dem
har vi rigeligt af, hvorfor det ikke er nødvendigt
at lave salmeark.
Organisten kan kontaktes for præsentation af
forskellige muligheder for musik ved vielsen ellers vælger organisten præ- og postludium for
jer.
Musikindslag ved solister/gæster under vielsen
skal godkendes af præsten og af brudeparret. I
ved altså på forhånd, hvad der kommer til at
ske.
Generelt kan det ikke anbefales at lade
uerfarne og uskolede musikere og sangere
forsøge sig med indslag under vielsen, da de
ofte ikke formår at fylde det store kirkerum.

Tidsforbrug
Ofte har vi mere end en kirkelig handling
samme dag og kirken skal gøres klar. Derfor
beder vi om forståelse for, at det, der skal
foregå i kirken, kun er det, der er aftalt med
præsten – altså selve vielsen. Våbenhuset kan
således ikke benyttes til et efterfølgende
traktement for gæster.

Fotografering
Musik og salmer
Salmer aftales under denne samtale og det er
en god ide, hvis I på forhånd har forberedt jer

Fotografering under den kirkelige handling er
tilladt, forudsat at det ikke forstyrrer. Fotografer
bør ikke bevæge sig rundt i kirken under

vielsen. Det er naturligvis tilladt for den af
brudeparret bestilte fotograf at stille sig i
position under ind- og udgang. Al øvrig
fotografering bør foregå fra egen bænkeplads.
Efter vielsen er der mulighed for ekstra
fotooptagelser i kirken, men i så fald skal disse
være afsluttet 1 time og 15 minutter efter
vielsens start, da vi så lige netop kan nå at gøre
klar til en evt. anden handling.

Pyntning
Hvis I kommer med bundne buketter fra
blomsterhandler, sørger kirketjeneren for at
sætte dem i bænkerækkernes vaser. Kirken har
22 bænkerækker med vaser.
Det er ofte muligt at aftale at deles om
pyntningen med eventuelle andre par samme
dag. Telefonnumre udveksles via
kordegnekontoret. Pyntningen skal i alle
tilfælde aftales med kirketjeneren senest 14
dage inden vielsen. Der må ikke drysses
rosenblade o.l. i kirken på grund af risikoen for
farveafsmitning på løber og gulve.
Kirken sørger for alterbuketter.

