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Vigsel i Kiviks församling
När är det möjligt att ha vigselgudstjänst i Kiviks församling?
Våra vigseltider är normalt lördagar klockan 12.00, 14.00 och 16.00.
När lördagen infaller på en helgdag eller vid stora helger som jul och påsk kan andra tider gälla.
Vilka gudstjänstlokaler finns i Kiviks församling?
I Kiviks församling finns Ravlunda, Södra Mellby och Vitaby kyrka samt Kiviks kapell (öppet 1 maj-30
september).
Det går också bra att vigas på annan plats inom församlingen, t ex i hemmet eller utomhus. Om vigsel
sker utomhus går det inte att boka en gudstjänstlokal i reserv vid dåligt väder. Vid vigsel i hemmet
eller utomhus medverkar bara präst från församlingen, inte kantor. Av arbetsmiljöskäl genomförs
vigsel utomhus bara mellan 1 maj och 30 september.
Kyrkorna
Vigsellokal
Ravlunda kyrka

Platser
130

Varav ser bra
Ca 70

Instrument
Akustiskt piano och enmanualig orgel.
Begränsad plats för extra instrument.

450

Alla

Akustiskt piano och tvåmanualig läktarorgel.

190

Ca 70

Digitalt piano och tvåmanualig orgel.
Starkt begränsad plats för extra instrument.

100

Alla

Enkelt digitalt piano.

Liten medeltida kyrka

Södra Mellby kyrka
Rymlig 1800-talskyrka

Vitaby kyrka
Liten medeltida kyrka

Kiviks kapell
Enkelt sommarkapell, 1900-tal

Ordning för vigselgudstjänst
I Svenska kyrkan finns en fast ordning för vigsel. Inom denna ordning finns det möjlighet till variation
av musik, sång och bibeltexter.
Vad kostar en vigsel för tillhöriga i Svenska kyrkan?
Om en eller båda tillhör Svenska kyrkan, står hemförsamlingen för kostnaden via ett clearingsystem
församlingarna emellan. I clearingsystemet ingår kyrka och personal från Kiviks församling, präst,
kyrkomusiker och vaktmästare. I kyrkomusikerns tjänst ingår att spela inlednings- och
avslutningsmusik samt psalmer.
Om ingen i paret tillhör Svenska kyrkan ställs förfrågan om vigsel till kyrkoherde Per Frostensson.
”Egen” präst eller kyrkomusiker
Präster och kyrkomusiker som inte är anställda i Kiviks församling är förstås välkomna att tjänstgöra
vid vigslar här. Då gäller särskilda ersättningsregler.
Om vigselförrättaren inte är präst i Svenska kyrkan utan t ex katolsk präst eller pastor i en frikyrka
sker vigseln inte i Svenska kyrkans ordning. Även här gäller särskilda ersättningsregler.
Kontakta gärna kyrkoherde Per Frostensson för att klargöra förutsättningarna!
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Ackompanjemang
Vi har starkt begränsade möjligheter att erbjuda solosång eller ackompanjemang till solister . Om
detta ändå sker skapas ett avtal och kostnaden faktureras av oss enligt nedan:
Tjänst
Ett musikstycke/ackompanjemang
Två musikstycken/ackompanjemang
Tre musikstycken/ackompanjemang

Kostnad
700 kronor
980 kronor
1260 kronor

Inspelad musik
Vi värderar den levande musiken så högt att vår policy är att inte använda inspelad musik vid vigslar.
Bokning av vigsel
Bokningar behandlas i tur och ordning. Det går inte att göra en preliminär bokning, men det går
naturligtvis att avboka eller ändra tid, plats och personal.
Bokning av vigsel sker helst via e-post till kiviks.forsamling@svenskakyrkan.se (eller telefon 0414-700
65) och är kostnadsfri.
För bokning behövs följande uppgifter för de personer som skall vigas:
personnummer, för- och efternamn, adress och postadress, telefonnummer samt uppgifter om tid
och plats samt eventuell ”egen” präst eller kyrkomusiker.
Bokningen är inte giltig förrän det att ni fått bekräftelse från Kiviks församling.
Visning av kyrkorna
För visning av kyrkorna var vänlig ta kontakt med respektive vaktmästare:
Vigsellokal
Ravlunda kyrka
Södra Mellby kyrka
Vitaby kyrka
Kiviks kapell

Namn
Sven-Olle Svensson
Bengt Svensson
Bengt-Åke Andersson
Bengt Svensson

Övriga frågor angående vigsel eller musik
Frågor kan i övrigt besvaras av:
Namn
Telefon
Per Frostensson
0414-713 61

Telefon
0414-740 82
0414-704 31
0414-723 51
0414-704 31

Mobiltelefon
0708-74 95 18
0708-74 95 08
0708-74 95 09
0708-74 95 08

Mobiltelefon
0708-74 95 46

E-post
per.frostensson@svenskakyrkan.se

0414-713 62

0708-53 12 94

maria.stenfeldt@svenskakyrkan.se

0414-713 58

0708-16 09 73

maria.jeppsson@svenskakyrkan.se

0414-713 58

0708-16 09 23

gull-britt.martensson@svenskakyrkan.se

Kyrkoherde

Maria Stenfeldt
Komminister

Maria Jeppsson
Kyrkomusiker

Gull-Britt Mårtensson
Kyrkomusiker
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