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Välkommen till vigsel i Kiviks församling!
Vi vill passa på att göra er uppmärksamma på några saker som kan vara bra att tänka på när ni
planerar ert bröllop.
Vigselordning
Vigselordning bifogas detta dokument.
Hur dags får man tillgång till vigsellokalen?
Vigsellokalen är öppen 45 minuter före vigselns början. Eftersom det ofta är flera vigslar samma dag,
är det mycket viktigt att vigseln börjar på utsatt tid.
Får man fotografera under vigseln?
Ja, under inlednings- och avslutningsmusiken. Det går också bra att spela in hela vigseln via en
stationär kamera. Dock kan en fotograf ta bilder under hela vigseln, om det sker diskret.
Smyckning av kyrkan – utströende av rosor - riskastning
I kyrkan finns alltid blommor på altaret. I alla kyrkor (inte i Kiviks kapell) finns bänkvaser där man kan
smycka med egna blommor. Man får inte strö ut rosenblad eller liknande inne kyrkan, eftersom det
riskerar att skada mattor och orsaka extra städarbete. Ris- eller konfettikastning utomhus går
utmärkt!
Ska man ta kontakt med prästen?
Ja. När det är klart vem som blir er vigselpräst får ni veta det och kan kontakta prästen.
Prästen träffar brudparet för ett vigselsamtal.
Ska man ta kontakt med kyrkomusikern?
Samma sak här, när ni fått bekräftelse vem som är kantor, välkommen att ta kontakt.
Formaliteter
I god tid före vigseln skall Intyg för vigsel och Hindersprövning vara prästen till handa. Båda dessa
dokument ordnas genom Skatteverket.
Frågor
Frågor kan besvaras av:
Namn
Per Frostensson

Telefon
0414-713 61

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

0414-740 82

0708-74 95 18

0414-704 31

0708-74 95 08

0414-723 51

0708-74 95 09

Kyrkoherde

Maria Stenfeldt
Komminister

Maria Jeppsson
Kyrkomusiker

Gull-Britt Mårtensson
Kyrkomusiker

Sven-Olle Svensson
Vaktmästare Ravlunda kyrka

Bengt Svensson
Vaktmästare Södra Mellby
kyrka och Kiviks kapell

Bengt-Åke Andersson
Vaktmästare Vitaby kyrka
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