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KJÆRE BRUD OG BRUDGOM, 

 

VELKOMMEN! 

 

Vi gleder oss over at dere kommer til tempelet for å gifte dere. Vi vet at Herren gleder seg 

over deres tro og lydighet når dere gifter dere for tid og evighet i Herrens hus. 

 

Vi vil at deres vielse skal bli en vakker, rik og dypt åndelig opplevelse, og vi vil hjelpe 

dere å gjøre dette til en minneverdig dag for dere. 

 

Dette brevet inneholder viktig informasjon som vil være til hjelp i deres forberedelser til å 

komme til Herrens hus. 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

_______________           ___________________   ________________  ___________ 

Lars G. Malm Espen Lynne Amundsen  Leif Eriksson           Ola Kärn 

Tempelpresident         1. rådgiver                2. rådgiver               Tempelskriver 
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KONTAKT TEMPELET SÅ SNART SOM MULIG FOR Å GJØRE EN AVTALE FOR 

VIELSEN DERES, IKKE SENERE ENN EN UKE FØR VIELSESDATOEN. 

 

Det er viktig at dere leser dette brevet nøye, slik at dere får all den informasjonen dere 

trenger. Hvis dere har ytterligere spørsmål, vennligst ring tempelets kontor: +46(0)8 500 

655 00. Vi hjelper dere gjerne. 

 
 

1. TEMPELANBEFALINGER 

 

A. Tempelanbefaling. Du trenger en anbefaling fra din biskop eller grenspresident. 

Forsikre deg om at den er fullstendig utfylt, og at den har tre underskrifter – en 

fra biskopen/grenspresidenten, en fra stavs-/misjonspresidenten og din egen. 

Hvis du har mottatt din tempelbegavelse, forsikre deg om at anbefalingen din 

fortsatt er gyldig og ta den med deg. 

 

B. Anbefaling for ordinanser for levende. Du trenger også en anbefaling for 

ordinanser for levende fra din biskop eller grenspresident. Han vil krysse av for 

alle de ordinansene på anbefalingen som du skal delta i. Din 

biskop/grenspresident og stavs-/misjonspresident må også undertegne denne 

anbefalingen. 

 

Et helt år må ha gått siden du ble bekreftet som medlem av Kirken, før du kan 

komme til tempelet og motta din egen begavelse. Før vielsen kan utføres, må dere 

begge ha mottatt deres egen begavelse. 

 

 

2. DOKUMENTASJON 

 

For at vielsen deres kan finne sted, må dere ha med en EKTESKAPSBEVILLING til 

tempelet. Dere kan skaffe en ekteskapsbevilling fra de lokale myndighetene der dere bor. 

Hvis noen av dere tidligere har blitt beseglet i tempelet, må dere også ha med et brev fra 

Det første presidentskap. 

 

 

3. PÅKLEDNING I TEMPELET 

 

Når ordinanser utføres brukes hvite klær, noe som symboliserer renhet og verdighet. 

Passende klær kan også leies i tempelet. 

 

Hvis bruden bruker sin egen brudekjole må den være helt hvit, ha full lengde og ikke ha 

lav utringning. Hvis kjolen har korte ermer, vil lange ermer bli festet til kjolen midlertidig 

for vielsesseremonien. Hvis kjolen har en kremhvit farge, kan den ikke brukes i tempelet. 

 

Mannen skulle bruke en hvit langermet skjorte, hvite bukser og hvitt slips eller sløyfe. 

Både mannen og kvinnen skulle bruke hvite sko eller tøfler med hvite, lyst fargede eller 

grå såler. 

 

Hvis dere har spørsmål angående påkledning, vennligst kontakt stavens eller distriktets 

Hjelpeforeningspresident, eller ring tempelet. 
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Hvis noen av dere skal motta sin egen begavelse, vennligst ta med ett sett tempelkledning 

(garments). Tempelkledningen kan kjøpes på distribusjonssenteret på Gjestehjemmet etter 

å ha fremvist en gyldig tempelanbefaling. 

 

 

Distribusjonssenterets åpningstider: 

Tirsdag – torsdag 07.30–13.00  

Fredag   11.00–19.00  

Lørdag   07.30–13.00 

 

 

4. PÅKLEDNING NÅR MAN KOMMER TIL TEMPELET 

 

Søndagsklær er passende påkledning når man kommer til tempelet. 

 

 

5. ANKOMSTTIDSPUNKT 

 

A. Egen begavelse direkte etterfulgt av vielsesseremonien. Hvis dere 

planlegger å motta deres egen begavelse og bli beseglet direkte etterpå, 

vennligst kom til tempelet 1,5 time før planlagt sesjon. Dere skulle ha med en 

slektning eller venn som personlig ledsager. Brudgommen skulle be en bror 

som allerede har mottatt sin begavelse, og bruden skulle be en søster som 

allerede har mottatt sin begavelse om å være ledsagere. Ledsagerne skulle 

komme sammen med dere til tempelet. Andre som skal overvære seremonien 

kan komme direkte til den planlagte sesjonen. 

 

B. Besegling når dere allerede har mottatt begavelsen. Hvis dere kommer bare 

for beseglingen, vennligst kom til tempelet en time før den planlagte 

beseglingen. Bare familiemedlemmer og svært nære venner som allerede har 

mottatt sin begavelse og har en gyldig tempelanbefaling kan overvære 

vielsesseremonien. De må ankomme tempelet ca. 30 minutter før seremonien 

begynner. De trenger ikke å være kledd i hvite klær. Fotoapparat skulle legges 

i anbefalingsskranken. Du vil få en kvittering. 

 

 

6. VITNER 

 

Dere trenger to brødre (familie eller venner) til å være vitner ved vielsesseremonien. Hvis 

dere ikke har vitner, vil tempelet skaffe dem. Vitnene må også ankomme tempelet 30 

minutter før vielsesseremonien for å undertegne den nødvendige dokumentasjonen. De 

trenger ikke å være kledd i hvite klær. 

 

 

7. FOTOGRAFERING 

 

Hvis dere ønsker å ta bilder inne i tempelet etter vielsesseremonien, vil dette gjøres på et 

tilordnet sted. Hvis det er fint vær, anbefaler vi vårt vakre tempelområde. Fotografering 
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på andre steder i tempelet er ikke tillatt. Før dere forlater tempelet, vennligst bytt til deres 

egne sko.                       
 

          


