VIELSE I KASTELSKIRKEN
I Kastelskirken har vi mange vielser og vil gerne kunne skabe den ro og højtid i kirkerummet, som vi synes
hvert brudepar har krav på at få. Af praktiske hensyn har vi derfor været nødt til at udforme et regelsæt,
som vi beder brudeparrene og de præster, der forestår vielserne, om at følge:

PYNTNING AF KIRKEN
Kirken sørger for lys og smukke buketter på alterbordet. Derudover er der mulighed for selv at pynte i
kirken – efter særlige regler.
I Kastelskirken er der ofte bryllup med en times interval, derfor er det nødvendigt, at brudeparret selv er
ansvarlig for opsætning af evt. pynt umiddelbart inden vielsen og nedtagning af pynt straks efter vielsen.
Erfaringen viser, at dette desværre ikke kan fraviges.
Der er 30 bænkerækker, hvor der er små huller, som kan rumme en enkelt blomst eller minibuket. Der er
ikke mulighed for at anbringe blomsterne i vaser eller lignende.
I de to vinduer på hver side af alterpartiet kan evt. anbringes et par større dekorationer, da de er
forholdsvis hurtigt fjernet efter vielsen.
Rækværket ved alterpartiet må ikke benyttes til pynt og det samme gælder døbefonten, og der må ikke
sættes lys i kirkebænkene eller andre steder.

FOTOGRAFERING OG VIDEOOPTAGELSE
Det er ikke tilladt at fotografere eller optage video under gudstjenester i Kastelskirken.
Undtagelser gøres ved vielser, hvor fotografering og videooptagelse er tilladt, mens bruden føres ind og når
brudeparret rejser sig efter sidste salme og går ud.

RIS OG BLOMSTERBLADE
Kastning af ris og blomsterblade eller andet ”kasteskyts” er ikke tilladt, hverken inde i kirken eller uden
for kirken.
Vi forestiller os, at ethvert brudepar gerne vil komme til en kirke, hvor der ser pænt ud både inde og ude.
Den, i øvrigt hedenske, skik med at kaste ris efter brudeparret hører ikke hjemme efter gudstjenesten, men
når parret forlader den private fest.

TIDSRAMME
Når der er bryllup med en times interval er det vigtigt, at tidsplanen holder. Det betyder nemlig at 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 henstiller vi til, at brudeparret og deres gæster trækker lidt væk fra
kirken umiddelbart efter at man er kommet ud. Herved opnår vi, 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. Parkering finder sted på de dertil
afmærkede steder.
Bruden køres til kirkens bagindgang i god tid, da hun har mulighed for at opholde sig ugenert her.
Efterfølgende bedes bilen parkeret andetsteds.
Med venlig hilsen
Præster og Menighedsråd
Praktiske spørgsmål kan rettes til kirketjeneren på tlf.: 33 15 65 57. Træffes normalt tirsd.- fred. kl. 9 – 11.

