Hurra vi skal giftes

NOTER

Kontakt præsten og aftal tid og sted
minister@danishchurch.org.au
Tlf.: +61 421 063 773 (Husk tidsforskellen, 8-10 timer)

Vi bor i
Danmark

Vi bor i
Australien

Der må ikke være mere end 4 måneder mellem DK-ægteskabsattest en og brylluppet

Gå på den australske
ambassade i
København og udfyld
dokumentet ”Notice
of Intended
Marriage”. Medbring
pas, DKægteskabsattest,
dåbs-attester m.v.

Vi er i
Australien
5 uger inden
vielsen

Udfyld dokumentet ”Notice
of Intended Marriage”
senest 1 måned før på
kirkekontoret i Pennant Hills
eller hos anden autoriseret
celebrant. Medbring pas, DK
-ægteskabsattest, attester
og eventuel tilladelse til at
holde vielsen udenfor.

Udfyld dokumentet
”Notice of Intended
Marriage” senest 1
måned før på
kirkekontoret i Pennant
Hills eller hos anden
autoriseret
celebrant.Medbring
fødselsattester og andre
papirer efter aftale med
præsten.

Dokumentet ”Notice of Intended Marriage” skal ligge klart og udfyldt på
kirkekontoret i Pennant Hills SENEST 1 måned før vielsen.

Send et A4-ark med oplysninger om jer selv og jeres forhold til hinanden
til hjælp for præsten i forberedelsen af tale.

Samtale med præsten inden brylluppet.
Medbring pas og alle attester.

Samtale med præsten inden
brylluppet.

Vielsen holdes
Der skal bruges to vidner (Har I ikke selv nogle, der kan hjælpe jer,
kan kirken mod betaling sørge for vidner)

Hurra, I er lovformeligt gift
I modtager en vielsesattest fra ”Register of
Births, Deaths and Marriages”. Lad vielsen
registrere i Danmark (Folkeregistret).
Medbring jeres australske vielsesattest.

Dokumentation for tilladelsen
skal sendes til kirkekontoret
Ritualet
Ved vielsen bruges det danske
vielsesritual, evt. på engelsk.
Eventuelle tilføjelser og lokale
skikke skal altid aftales med og
godkendes af præsten.

Gå til rådhuset og få udstedt
en ægteskabsattest.

Vi er ikke i
Australien
5 uger inden
vielsen

Vielse uden for kirken
I skal selv søge om tilladelse
ved det lokale Council. Det vil
normalt koste ekstra.

I modtager en vielsesattest
fra ”Register of Births, Deaths
and Marriages”.

Oplysninger om den australske
Ambassade i Danmark.
Hvis du skal have bevidnet en
”Notice of Intended Marriage” i
Danmark skal du kontakte den
australske ambassade på tlf.
35290109 eller på email:
consular.copenhagen@dfat.gov
.au. Sørg for aftale en tid før I
kommer. I skal medbringe jeres
pas og alle relevanter attester
og dokumentation.
Ambassaden kræver et gebyr
kontant (ca. 150 –200 kr)

Prisliste. Vielsen: $800
Hvis vielsen holdes i Den
Danske Kirke i Pennant Hills vil
der ikke være yderligere
udgifter. (Undtagelse - se dog
nedenunder angående vidner
og organist)
Holdes vielsen ikke i Den
Danske Kirke skal parret
desuden betale for de
omkostninger præsten har til
transport, forplejning m.m.
Andre kirker opkræver også
normalt et gebyr.
Skal vielsen holdes udendørs
(f.eks. i en park/på strand)
opkræver det lokale Council
også gerne et gebyr for
tilladelsen
Vidner: $75 pr. vidne, hvis man
ikke selv har nogen med
Organist: $100, hvis der skal
være musik og salmer.

