Velkommen til vielse i Kastelskirken
Vi håber, I får en god og højtidelig vielse i Kastelskirken. Da der er mange vielser i kirken og vi gerne vil, at
alle skal føle sig velkomne, har vi nogle praktiske informationer, vi gerne vil dele med jer:

Pyntning af kirken
Kirken sørger for lys og smukke buketter på alterbordet.
Derudover er der mulighed for, at I selv pynter i kirken efter aftale med kirketjeneren. I Kastelskirken er der
ofte bryllupper med en times interval, derfor er det nødvendigt, at I selv er ansvarlige for opsætning af evt.
pynt umiddelbart inden vielsen og nedtagning af pynt straks efter vielsen. Der er 30 bænkerækker, hvor der
er små huller, som kan rumme en enkelt blomst eller minibuket. I de to vinduer ved alteret kan man evt.
anbringe et par større dekorationer. Derimod må døbefonten og rækværket ved alterpartiet ikke benyttes til
pynt, og der må ikke anvendes levende lys.

Fotografering og film
Det er normalt ikke tilladt at fotografere eller filme under gudstjenester i Kastelskirken. Vi gør en undtagelse
ved vielser, hvor fotografering er tilladt, mens bruden føres ind, og når brudeparret rejser sig efter sidste
salme og går ud. Vi anbefaler dog, at I overlader fotograferingen til en enkelt fotograf.

Ris og blomsterblade
Det er ikke tilladt at kaste ris eller blomsterblade, hverken inde i eller uden for kirken.

Tidsramme
Når der er bryllupper med en times interval, er det vigtigt, at tidsplanen holder, så alt kan foregå i et roligt og
ordentligt tempo. Gudstjenesten må derfor ikke overskride de ca. 30 minutter, der er det normale for en
vielse. Desuden beder vi om, at vi kan begynde til aftalt tid, og at I og jeres gæster trækker lidt væk fra
kirken umiddelbart efter, at I er kommet ud. Det sikrer, at det følgende par og deres gæster også kan føle sig
velkomne i kirken.

Indkørsel og parkering
Indkørsel til Kastellet sker via Kongeporten – det vil sige fra Esplanaden. Man må parkere på de dertil
afmærkede steder.
Bruden kan køres til kirkens bagindgang (i venstre side set fra pladsen foran kirken) i god tid i forvejen. Her
har hun mulighed for at opholde sig ugeneret, inden hun føres ind. Efterfølgende bedes I parkere bilen et
andet sted.

Med venlig hilsen
Præster og Menighedsråd
Praktiske spørgsmål kan rettes til kirketjeneren på tlf.: 3315 6557. Træffes normalt tirs.- fre. kl. 9 – 11

