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Kom ind fra
gaden og bliv gift i kirken
Hvis I gerne vil giftes i kirken på en lidt enkel måde og uden det helt store skrud og store
udgifter - så har vi måske løsningen til jer:
Fredag 20. september kl. 11 - 16 inviterer Bregnet Kirke til Drop in - bryllup, hvor I uden at aftale tid kan komme forbi og
blive gift i kirkens smukke rum. Med flot musik, skønne salmer og de store ord i vielsesritualet. Højtideligt - blot helt enkelt.
Alle par med bopæl i Thorsager-Bregnet-Feldballe sogne er velkomne, og en af jer skal være medlem af folkekirken. I skal
blot tage prøvelsesattesten med og tage hiananden under armen - og komme.
I må meget gerne invitere familie og venner med, men I kan også sagtens komme alene, kirken stiller gerne med vidner.
Så kom og sig ja til hinanden 20-09-2019.

Glæd jer til:
Bregnet Kirke kan blive jeres
bryllupskirke – helt enkelt

Kirken sætter alle sejl til på bryllupsdagen: Flag og klokkeringning, flot pyntet kirke, festlig musik, fotografering og et glas
bobler og kransekage til at fejre jeres kærlighed og ægteskab. I får naturligvis også det smukke gamle vielsesritual, med
indledningen: ”Så tilspørger jeg dig…”

Sådan foregår det:
1 I møder op i Egegård i Rønde mellem kl. 10 og 16 (medbring prøvelsesattesten). I møder præsten og får en kort snak
og vælger de to bryllupssalmer, I gerne vil have sunget til jeres vielse. Præsten har en liste klar, som I kan vælge fra, og I
er velkomne til selv at foreslå jeres favorit.
2 I følges med præsten til Bregnet Kirke, hvor der er gjort klar til jeres bryllup. Ved vielsen synges to salmer, præsten holder en kort tale sammen med selve vielsesritualet, og I giver jeres ”ja” til hinanden foran alteret. Til slut går I ud til festlig
musik fra orglet.
3 Efter vielsen får I overrakt vielsesattesten, vi tager et par billeder som minde fra dagen, og vi siger tillykke med kransekage og bobler.

I kan blive viet af sognepræsterne Anne Marie Tolbod,
Jørgen Gleerup og Ann Maj Lorenzen

Dem møder I:
De tre sognepræster Anne Marie Tolbod, Ann Maj Lorenzen og Jørgen Gleerup glæder sig til at møde jer. I får den præst,
som er ledig, når I kommer, og vielserne kører efter tur.

”Et smukt alternativ til rådhuset. Forkortet og forenklet, men indholdet er det samme
som ved alle kirkebryllupper”

Praktisk:
Prøvelsesattest:
Prøvelsesattesten skal I bestille på borgerservice.dk ved at udfylde en
ægteskabserklæring. Den medbringer I på bryllupsdagen.

Organist Helle Zederkof finder den bedste
festmusik frem til alle brudepar

”Drop in-vielse -det er for jer, som gerne vil downsize,
men som ikke vil gå glip af de store ord og højtideligheden. Vi vil gerne give brudepar en bryllupsoplevelse med højt til loftet - i ganske almindeligt pænt tøj
og uden at være nødt til at bruge hele budgettet”

Tid:
Samtalen med præsten i Egegård: Ca. 15 minutter, mens kordegnen gør vielsesattesten klar. Selve vielsen
i Bregnet Kirke: Ca. 20 minutter.
Adresser:
Egegård: Birkevej 39, 8410 Rønde. Bregnet Kirke: Kirkebakken 2, 8410 Rønde
Spørgsmål?
Ring eller skriv til kordegn Lis Henning: 8637 0580 / 5185 6074
e-mail: lihe@km.dk

