Ansøgning om enkeltstående (ad hoc) vielsesbemyndigelse
Oplysning om trossamfundet
Navn på trossamfundet:

Adresse:

Kontaktperson:

Telefonnummer:

CVR-nr.:

Oplysning om vielsen
Dato for vielsen:

Hvor vielsen skal finde sted:

Adresse:

Kommune:

Brudens navn:

CPR-nr.:

Brudgommens navn:

CPR-nr.:

Oplysning om parternes religiøse tilhørsforhold til trossamfundet:

Oplysning om vielsesforretteren/præsten
Navn:

CPR-nr.:

Adresse:

Telefonnummer:

Har vedkommende tidligere fået vielsesbemyndigelse? Hvis ja, oplys dato og journalnummer:

OBS underskrift på næste side

Følgende bilag vedrørende ansøgeren skal vedlægges:
•

Erklæring fra trossamfundet om ansøgerens status i trossamfundet.

•

Fødsels- og dåbsattest (navneattest) for den, der søger vielsesbemyndigelse.

•

Dokumentation for statsborgerskab (andre statsborgere end danske).

•

Dokumentation for arbejdstilladelse eller dokumentation for fritagelse fra kravet om arbejdstilladelse
(andre statsborgere end danske og nordiske).

•

Tro og love-erklæring for tidspunkt for indrejse i Danmark (EU-borgere).

•

Sprogerklæring (andre statsborgere end danske og nordiske). Se Kirkeministeriets hjemmeside.
Hvis ansøgeren ikke er dansk eller nordisk statsborger og ikke behersker det danske sprog, skal det
angives i sprogerklæringen. Samtidig skal ansøgeren erklære at ville bruge en dansksproget
medhjælper.

•

Dokumentation for tilmelding og optagelse på dansk kursus, hvis ansøgeren ikke behersker det
danske sprog.

•

Erklæring om kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre. Se Kirkeministeriets hjemmeside.
Hvis ansøgeren ikke har været på kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre, skal det angives i
erklæringen. Hvis ansøgeren har været på kursus i dansk familieret, frihed og folkestyre eller er
fritaget fra deltagelse på grund af et tilsvarende kendskab til dansk familieret, frihed og folkestyre,
eller fordi vedkommende allerede har gennemført kurset i dansk familieret, jf. udlændingelovens § 9
f, skal der vedlægges dokumentation herfor.

•

Løfteerklæring. Se Kirkeministeriets hjemmeside.

•

Samtykkeerklæring til indhentelse af straffeoplysninger. Se Kirkeministeriets hjemmeside.

Desuden skal vedlægges:
•

Fødsels- og dåbsattest (navneattest) for parterne, der skal giftes, eller kopi af prøvelsesattesten.

•

Oplysning om vielsesritualet, hvis det er første gang, der i trossamfundet søges om
vielsesbemyndigelse.

Den udfyldte ansøgning sendes til Kirkeministeriet sammen med bilagene. Ansøgningen kan sendes som
brev eller digital post.
Kirkeministeriet
Frederiksholms Kanal 21
1220 København K
km@km.dk

Vær opmærksom på at Kirkeministeriet besvarer ansøgningen gennem e-boks.
Eventuelle bemærkninger:

Dato:
Underskrift:

