Kære brudepar og bryllupsgæster
Tillykke med den forestående vielse i Vindinge Kirke. Vi
håber, det bliver en god og mindeværdig dag, hvilket vi både
som medarbejdere ved kirken og menighedsråd vil gøre
vores bedste for at medvirke til.
Kirken er som bekendt et gammelt hus. Der har sandsynligvis ligget en kirke på kirkebakken i Vindinge i tusind år.
Kernen i den nuværende bygning blev rejst omkring 1350,
og den blev senere udvidet, så den i dag er Fyns største
landsbykirke. Gennem alle disse år er folk kommet til kirken
med deres glæder og sorger.
Vi er glade for vores middelalderkirke og vil gerne passe godt
på den. Derfor har vi lavet denne vejledning, der giver svar
på ofte stillede spørgsmål om udsmykning og andet praktisk i
forbindelse med vielser.

Velkommen til vielse
i Vindinge Kirke
En vejledning om alt det praktiske

Praktiske aftaler i forbindelse med den store dag skal træffes
med graveren. Hvis I har øvrige spørgsmål, som ikke besvares
her, er I meget velkomne til at kontakte os.
God fornøjelse og hjertelig tillykke

Vindinge Menighedsråd

Blomster

Levende lys

Når I skal giftes i Vindinge Kirke, er I meget velkomne til selv
at pynte kirken op med blomster. Mod betaling kan graveren
også stå for oppyntningen.

De små vaser ved kirkebænkene kan også bruges som
lysholdere. Mod betaling kan kirken sørge for lys, der passer
til i størrelsen. Kontakt venligst graveren, hvis I er
interesserede.

Hvis graveren sørger for blomster, pynter han op med sæsonens blomster på alteret og i vaserne ved kirkebænkene.
Kontakt graveren i god tid, hvis I har særlige ønsker.
Det kan ske, at der er andre kirkelige handlinger samme dag
som jeres vielse. Det er derfor svært at sige på forhånd, i
hvor lang tid i forvejen I kan pynte kirken op, eller om det
giver mere mening at overtage pynten fra den kirkelige
handling, der kan ligge før jeres vielse. Kontakt venligst
graveren og aftal nærmere.
Når vielsen er færdig, er det graveren, der rydder op i kirken
og fjerner blomsterne.

Når I ankommer
Når den store dag oprinder, tager graver og kirketjener imod
både gom og brud, når de ankommer til kirken – ofte hver
for sig med gommen først og bruden derefter. Klokkerne
ringer som en festlig optakt til vielsen.
Når bruden står klar i våbenhuset, åbner graveren døren ind
til kirken, og indgangsmusikken sætter i gang. Herefter følger
vielsen med salmer, læsninger, tale og tilspørgelse og velsignelse.

Når I går ud
Det er en gammel tradition at kaste ris efter et nygift brudepar
som symbol på frugtbarhed.
Skikken kendes allerede fra det gamle Rom, hvor man
angiveligt også kunne finde på at kaste dadler, nødder og
mønter efter de nygifte. Også i Danmark har risen fået selskab
af blandt andet korn, fuglefrø og rosenblade.
Kast endelig løs med ris og rosenblade – men lad dem venligst
blive udenfor, også hvis der efterfølgende skal fotograferes
inde i kirken. Rosenblade af stof er dog velkomne inde i kirken.

Fotografering
Gæster må gerne fotografere under vielsen, men billederne
skal tages fra den plads, hvor man sidder, for at undgå at forstyrre brudeparret og de øvrige bryllupsgæster.
Hvis I har bestilt en professionel fotograf til at tage billeder
under vielsen, skal fotografen kontakte sognepræsten
umiddelbart inden vielsen og aftale nærmere.

Kontakt
Graver Jesper Jørgensen
på telefon 51 51 56 90
(kl. 7-15)

vindingekirke.dk

