Kostnader
For vielser hvor minst én av brudefolkene tilhører Den Norske
Kirke og er bosatt Audnedal kommune er vielsen gratis. Dette
forutsetter at prest som benyttes er fra Den Norske kirke. For
andre: Ta kontakt med kirkekontoret for priser!

Ansatte i kirkene
Sokneprest: Geir Ola Tveit
Tlf. 958 08 836
Epost: geir.ola.tveit@audnedal.kommune.no
Organist: Elisabeth Seland, tlf: 456 00 886, epost:
elisabeth.seland@audnedal.kommune.no
Kirketjener i Konsmo: Sissel Håland, tlf: 918 88 156
Kirketjener i Grindheim: Lise Finseth Løland, tlf: 909 42 663
Vi gjør oppmerksom på at det i sommerhalvåret kan være
vikarer for disse.
Les mer på våre nettsider: audnedal-kirken.no!
Kirkeverge: Ingunn Birkeland
Tlf. kirkekontoret: 38 28 20 12
Adresse: Kirkekontoret i Audnedal, Rådhuset, 4525 KONSMO
Epostadresse: ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no
Åpningstider: Mandag, tirsdag og torsdag fra 10-14
Vi ønsker dere lykke til med forberedelsene, og med
bryllupsdagen!

Vigsel i Audnedal

Velkommen til vigsel!



Konsmo kirke
Grindheim kyrkje

Dato og sted for vielse avtales med kirkekontoret. Ring oss på
telefon 38 28 20 12, eller ved å komme innom kontoret i
Rådhuset på Konsmo.

Samtale med presten
Denne samtalen er en viktig del av bryllupsforberedelsene.
Presten som skal vie dere tar kontakt for å avtale tid og sted. I
løpet av samtalen får han/hun sjansen til lå bli litt bedre kjent
med dere. Dere snakker om ekteskap, samliv og vielsens
innhold. De som ønsker å trykke eget program for vielsen må
først klarere salmene med presten.

Sang og musikk
Organisten kan være behjelpelig med valg av musikk til vielsen
hvis det er ønskelig. Vi kan også tilby akkompagnement til
eventuelle solister. Dette må avtales med organisten senest
14 dager i forveien og han/hun trenger noter til det som skal
spilles. Dette gjelder også ved spesielle ønsker for
bryllupsmarsjer. Musikalske innslag skal godkjennes av prest
og organist på forhånd.

Pynting
Det er stor variasjon i hvordan kirken pyntes til bryllup. Noen
ønsker bare å ha noen enkle buketter på alteret, mens andre
vil ha mer pynt. Dere står ganske fritt til å velge hvordan dere
vil gjøre det så lenge dere har respekt for kirkerommet i
planleggingen av pynting og utførelse. Se mer i skriv om
«Vilkår for utleie av kirken».

Nødvendige papirer
Brudepar får skjemaet Vi ønsker kirkelig vigsel. Dette er en
avtale mellom dere og oss slik at vi får registrert nødvendig
informasjon i våre systemer. Returner dette skjemaet i utfylt
stand tilbake til oss. Adressen finner du nederst på arket.
Dette kan dere gjerne sende allerede nå, og eventuelt endre
underveis dersom det skulle bli behov.
I tillegg til dette må dere følge ut egenerklæring (en for hver
av brudefolkene) og forlovererklæring (en for hver av
forloverne). Dere finner veiledning og fremgangsmåte på
www.skatteetaten.no. Dette for å følge den formelle
prosessen det er å inngå ekteskap i Norge. På skatteetaten.no
står det følgende: «Fyll ut skjemaene …, og send dem til deres
lokale skattekontor. Vi anbefaler at dere er tidlig ute, men ikke
mer enn 4 måneder før giftemålet. Dette på grunn av
papirenes gyldighetstid. Forventet behandlingstid er minst 2 til
3 uker.» Det er fint om dere merker at prøvingsattesten
sendes vigsler. Dersom noen av brudefolket skal endre navn,
må også eget skjema sendes om dette.

