
Drop-in Vielse  

Guide og huskeliste 

Det er en forudsætning for vielse, at der forevises gyldig prøvelsesattest. 

En vielse i Folkekirken har kun borgerlig gyldighed, hvis mindst én af parterne er medlem. 

Kordegn / Kbf 

Tjek medlemskab for begge personer. Er én eller begge personer ikke verificeret og 

medlemskab ikke klart, sendes parret videre til præst til samtale. 

Har én eller begge personer ikke cpr nr. skal der udtages adm. cpr.nr. (se desuden under 

Registrering). 

Kommer et par, hvor ingen af personenerne er medlem, men døbt i en kristen kirke, skal 

præsten vurdere, om de kan optages i Folkekirken, så vielsen kan finde sted. De skal forevise 
dåbsattest(er). 

Præsterne 

Er én eller begge personer ikke verificerede og medlemskabet ikke klart, vurderer præsten, om 

vielsen kan finde sted. Vær opmærksom på, at står der Medlem, og medlemskabet ikke er 

verificeret, betyder det i de fleste tilfælde, at der har fundet en dåb sted, men at denne blot 

ikke er lagt ind i CPR. Ikke verificerede, hvor der står Udenfor, kan også være døbt og have 
udtrådt, hvor ingen af delene er lagt i CPR. 

Der kan dog være registreringsfejl, derfor vil det være op til præsten at vurdere den enkelte 
situation. 

Er et par ikke medlemmer og ikke døbt i en kristen kirke, kan der ikke ske vielse med juridisk 

gyldighed jvf. BEK nr. 547 af 15.12.1969. 

I kan evt. bruge en Tro- og Loveerklæring ift. medlemskab. 

Det er altid præstens vurdering, om vielsen kan finde sted. 

Der kan evt. laves sedler, som over for præsten hurtigt indikerer, hvilken situation man sidder 
med til samtalen. Du finder forslag til skema herunder: 

-> Skema drop-in vielse.pdf 

Registrering 

Er begge personer verificeret, kan vielsen registreres med det samme, og vielsesattest 
udleveres. 

Er den ene eller begge personer ikke verificeret, kan vielsen godt registreres, men der kan ikke 

udleveres vielsesattest, før verificering er på plads. Der kan udstedes en bekræftelse på vielse 

på kirkens brevpapir på dagen. Send verificeringssag til Folkekirkens IT, og når den er på 

plads, eftersendes Vielsesattesten til bopælsadressen. 

Er ingen af parterne medlemmer, men døbt i en kristen kirke, vurderer præsten, om en eller 

begge skal optages i Folkekirken på baggrund af deres dåb. De skal forevise dåbsattest(er), og 
medlemskabet registreres således:  

Er personen fødselsregistreret i et dansk Folkekirkesogn, lægges dåben ind som dåbstype 

Anden dåb. Er personen ikke fødselsregistreret i et dansk Folkekirkesogn, registreres kun 

medlemskab med anmærkning om, at optagelsen er sket på baggrund af dåben. Dåben skal 

ikke registreres. 

https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/89/36
https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=72276
https://p-support.kirkenettet.dk/File/Pdf/?file=https://kirkenettet.sharepoint.com/sites/fitsupportforum/Delte%20dokumenter/drop-in%20vielse.pdf
http://ihlp/PopUp.aspx?popup=customtemplate&subaction=verificeringssager&relationname=ItemverificeringssagerRequestService&label=itemverificeringssager
https://p-support.kirkenettet.dk/File/Pdf/?file=https://kirkenettet.sharepoint.com/sites/fitsupportforum/Delte%20dokumenter/drop-in%20vielse.pdf


Vidner  

Der skal være to vidner til vielsen. Vidnerne skal være over 18, da en vielse har juridisk 

gyldighed. Vidnerne skrives i PERSON med navn og adresse ved registrering. Har parret ikke 

vidner med, stiller kirken to vidner til rådighed, som føres i PERSON med navn og egen 
adresse ved registrering. 

Konsulter evt. Bekendtgørelse om vielser inden for Folkekirken 

Grundregistrering for personer uden cpr-nr. 

Udtag administrativt cpr-nr. Pas er ikke tilstrækkeligt til at få lavet adm. cpr-nr. Der skal enten 

forevises fødselspapirer, eller hvis personen har et White Card, udstedt af 
Udlændingestyrelsen, kan dette bruges som basis for grundregistreringen. 

Verificering af udlændinge  

Konsulter verificeringsnøglen for at få overblik over, hvad der skal verificeres, og af hvem. 

Navneændring  

Ønsker parret navneændring i forbindelse med vielsen, og begge parter har Nem-ID, skal de 

ansøge på borger.dk. 

Har én eller begge parter ikke Nem-ID, kan der udleveres blanketter på dagen, som kan 

udfyldes. 

Navneændringen behandles efter sædvanlig arbejdsgang. 

 

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=72276
https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/89/36
https://p-support.kirkenettet.dk/#!/support/221/240

