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MUSIKK I VIELSER 

Følelser, tanker og minner formidles gjerne gjennom ord,  

men for mange uttrykkes dette også gjennom musikk. 

Nettopp derfor har musikken blitt en viktig del av  

vielsesseremonien.  

 

Vi har to dyktige organister som spiller i vielsene i kirkene i Nome.  

Organistene ønsker å gjøre en så god jobb som mulig i vielser,  

og spiller salmer og musikk etter brudeparets ønsker. Det skal  

for øvrig velges minst to salmer til vielsen.  

 

Begge organistene spiller gjerne til solister. Noen ganger blir  

profesjonelle solister leid inn, andre ganger er det bekjente av  

familien som vil synge solo. Det er da viktig å gjøre oppmerksom på at  

solisten har ansvar for å levere noter til organisten i  

god tid før vielsen.  

 

I denne brosjyren presenteres organist Gunnhildur Baldursdottir  

i Holla og Helgen sokn og de salmene / musikken hun tilbyr.  

 

PRØVINGSATTEST / MELDING OM VIGSEL 

Før dere gifter dere, må skatteetaten sjekke om dere oppfyller  

vilkårene for å inngå ekteskap, såkalt prøving av ekteskapsvilkår.  

Gå inn på skattetaten.no for prøving av ekteskapsvilkår.  

Dersom paret har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan  

også forloverne fylle ut forlovererklæringen elektronisk  

via skatteetaten.no. Vær ute i god tid. Behandlingstiden kan  

være inntil tre uker dersom det er behov for manuell oppfølging.  

Men ikke fyll ut skjemaene mer enn fire måneder før bryllupet  

skal stå. En prøvingsattest er kun gyldig i fire måneder, fordi  

opplysningene dere oppgir må være ferske. 

 

 



ORGELSTYKKER TIL VIELSER 

Ave Maria av Bach-Gounod 

Ava Maria av Schubert 

Bruremarsj etter Fiskestigen (arr. Kåre Nordstoga) 

Brureslått frå Øre (Nordmøre) 

Brudemarsj frå Åseral 

Bruremarsj: Jan Magne Førde 

Bruremarsj frå Seljord 

Bruremarsj: Wagner 

Bryllupsdag på Troldhaugen av Grieg (orgel variant)  

Bryllupsmarsj: Mendelssohn 

Marry You av Bruno Mars 

Pachelbel’s Canon 

Purpose: Nordraak 

You Raise Me Up  

UTRADISJONELL MUSIKK TIL VIELSER 

(FILMMUSIKK) 

Game of Thrones Theme av Ramin Djawadi 

Hedwig’s Theme: John Williams 

He’s a Pirate fra “Pirates of the Caribbean” av Klaus Badelt & co 

Potter Waltz: Patrick Doyle 

Mission: Impossible Theme av Lalo Schifrin 

Raiders March fra “Indiana Jones”: John Williams 

Star Wars Theme: John Williams 

The Final Countdown av Joey Tempest 

Wonder Woman Theme: Rupert Gregson-Williams 



Gunnhildur Baldursdottir   

Organist i Holla og Helgen sokn  

E-post: gunnhildur@nome.kirken.no  

Tlf.: 469 11 724 

 

Menighetens hjemmeside: 

www.hollaoghelgen.no 

ORGANIST I HOLLA OG HELGEN MENIGHET 

 

SALMER: 

Amazing Grace (N13 342) 

Deg å få skode (N13 482) 

Guds godhet sang i sinnet (N13 655) 

Han vil være med dykk alltid (N13 654) 

Himlen blåner for vårt øye (N13 296) 

Kjærlighet fra Gud (N13 651) 

Kom du Guds kjærleik (N13 664) 

La oss vandre i lyset (N13 431) 

Måne og Sol (N13 240) 

Nå er det morgen (N13 801) 

Vi syng med takk og glede (N13 432) 

Vær meg nær o Gud (N13 626) 

Ærens konge (N13 320) 

Å leve det er å elske (N13 666) 


