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Der er ingen tvivl om, at vielser i den fri natur er noget, der er kommet for at blive, siger domprovst Ole Optrup

Første gang, Kristine Balck
Hovmand så søen i sine svigerforældres have, havde hun
i tankerne, at hvis hun nogensinde skulle giftes med Mads,
så skulle det være her.
Og det blev det så i går, hvor
viceborgmester Henrik Høegh
(V) fra Lolland Kommune forestod vielsen på kanten af den
smukke lille sø.
Foto: Jan Knudsen

Hellere være ude end bakset sammen i en rådhussal

Flere vælger vielse i fri natur
giftes udenfor kirkerummet, når vi nu engang har
så mange smukke kirker,
den kirkelige handling kan
foregå i, spørger domprovsten, der tilføjer:
- Men der er ingen tvivl
om, at vielser i den fri natur er noget, der er kommet
for at blive. Den trend Beter Belli og June startede 9.
august 1967, hvor de blev
gift i Betlehem-skoven i
Gammel Holte har grebet
om sig.

Sandby: Flere og flere

brudepar vælger at
lade sig forene i det fri.
For Lolland Kommune er
tallet 14 procent af de i alt
100 vielser, der fandt sted i
2012, og 18 procent blot et
år senere i 2013.
- For hvorfor bakse en
masse mennesker sammen
i en rådhussal, når vi kan
være ude i det fri?
Sådan spørger 24-årige
Kristine Balck Hovmand,
der i går blev gift med
Mads Rahbek Andersen i
sine svigerforældres have
i Skovbølle ved Sandby på
det yderste Vestlolland.
Vielsen blev forestået af
viceborgmesteren i Lolland Kommune, Henrik
Høegh, og han oplever en
stigende interesse for at
lade den borgerlige vielse
foregå udenfor kommunens administrative bygninger.
Kirke eller borgerlig vielse
Langt de fleste bryllupper
i dag foregår borgerligt.
Samlet var der fra 2006
til 2012 227.420 vielser i
Danmark, hvor de 87.136
var kirkelige, 126.253 borgerlige, mens 14.031 af de

Benny Hovmand hilserr på Mads Rahbek Andersen, der nu formelt er blevet hans svigersøn. Bruden Kristine har parrets fem
måneder gamle søn, Charlie på armen. 
Foto: Jan Knudsen

danske bryllupper fandt
sted i udlandet.
- Vi ville bare gerne undgå kirken. Og lige siden jeg
første gang stod ved søen i
mine svigerforældres have
har jeg tænkt, at hvis jeg
nogensinde skulle blive så
heldig, at jeg skulle giftes
med Mads, ja så skulle det
være her ved søen, fortæller Kristine.
Den kirkelige vielse har
været under konstant voksende pres fra den borgerlige vielse, lige siden det
blev lovligt som alternativ

til kirkebryllup i 1923. I
dag har det frie valg placeret kirkebryllup under
halvdelen af alle vielser.
Men måske vil det ændre
sig i fremtiden.
Kirkelig forsøgsordning
I et lille års tid har brudepar haft lov til at holde en
kirkelig vielse udenfor kirkerummet. Det er en forsøgsperiode, der udløber i
2015, hvorefter den så skal
evalueres.
Foreløbig er danske 300
par blevet viet i det fri.

Når man gerne vil være sammen, er glæden dobbelt stor og sorgen halvt så tung at bære, sagde viceborgmester Henrik Høegh
blandt andet i sin tale til det unge par. 
Foto: Jan Knudsen

Domprovst Ole Opstrup
fra Maribo Stift fortæller,
at han har foretaget en
enkelt kirkelig velsignelse
udenfor kirkerummet.
- Jeg er endnu aldrig
blevet bedt om at foretage

vielsen udenfor kirkerummet, men jeg ville sige ja,
hvis jeg bliver bedt om det,
siger Ole Opstrup, der dog
undrer sig over den nye
trend.
- For hvorfor vil man dog

Forespørgsler i Nakskov
Sognepræst ved Sct. Nikolai Kirke i Nakskov, Martin
Egerup synes kirkelige vielser i Guds fri natur ville
være en spændende ting at
prøve.
- Det giver nogle udfordringer af ren praktisk art.
Hvad gør man, når man
skal have ritualet til at
virke, og hvad gør vi med
musikledsagelse, spørger
sognepræsten, der har haft
et par forespørgsler på kirkeligt bryllup i det fri, men
endnu ikke ført ritualet ud
i livet.
Inger B. Møller
ibm@ftgruppen.dk

