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Parrets procession til kirken 
Parret og familien går sammen fra deres (fælles) hjem til kirken 
i procession. Der er ingen musik med på vejen.  
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Gevær-afskydning 
Ved kirken modtages parret af geværskydning, larm for at jage 
onde ånder væk. 

 
Parret følges ind i kirken 
På Færøerne går parret sammen ind i kirken, ligesom man 
gjorde i Danmark frem til 1800-tallet. De går ind til tonerne af 
’Here comes the Bride’. Meningheden rejser sig da parret 
træder ind. 

 
Fælles salmesang 
Menigheden synger en kendt salme sammen. 
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Vielsen 
Vielsen her finder sted i en luthersk-protestantisk kirke, så 
ritualerne ligner de danske.  
Parret bekræfter pagten. 

 

 Underholdning til gæsterne 
Ud over fælles salmesang (Det er så yndigt at følges ad), 
underholder et par venner af familien med klassisk musik i 
kirken. 
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Parret forlader kirken 
Menigheden rejser sig igen og parret går ud af kirken. Kort 
efter følger hele familien. 
Uden for kirken har nogle af vennerne opstillet sig. De danner 
espalier.  

 
Kirkeklokker og geværskud 
Mens parret kommer ud af kirken bibler kirkeklokkerne og de 
skydes igen med gevær (op i luften).  

 
Musik inden middagen 
Mens gæsterne ankommer til festlokalet spiller nogle 
festmusikere lidt let-klassisk taffelmusik på klaver og violin.  

 

Parret ankommer til middagen 
Da parret ankommer klapper alle gæsterne mens de går ind og 
sætter sig, akkompagneret af de to musikere.  

 

Festsang ved bordet 
I løbet af middagen afbrydes spisningen flere gange af 
underholdning, nogle af de festlige indslag som gæsterne har 
arrangeret for at hylde brudeparret, bl.a. en del festsange, 
fællessange som er skrevet til lejligheden og deles ud.  

 
Kys ved bordet 
Når gæsterne går i gang med at slå bestikket mod tallerkenen, 
er det signal til at brudeparret skal op på stolen og kysse 
hinanden. 
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Underholdning under middagen 
Ud over fællessange, optræder en del gæster, nogle med 
sketches, nogle med sange og endnu andre med gymnastik 
eller dans. 
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Bryllupskage og fyrværkeri 
Middagen er slut, uden for lokalet skydes fyrværkeri af. Kagen 
står klar til at blive skåret af parret. 

 
Brudevise 
Dansens starter med brudevisen. 
 

 

 

Brudevals 
Senere på aftenen danser parret den traditionelle brudevals, 
akkompagneret af de musikere som er kommet for at stå for 
dansen resten af aftenen, på keyboard, guitar, bas og trommer. 

 
 
 


