
    Vigsel



Äktenskapet är en Guds gåva

Ett synligt tecken

Varför gifter man sig? Svaren är säkert många. ” För att vi älskar varandra 
och vill visa att vi hör ihop” är nog det vanligaste. Men den kärlek som har 
fört ett brudpar till altaret är ju så mycket mer än en stor och stark känsla. 
Den bär också med sig en uppriktig vilja till ömsesidig hänsyn, gemenskap, 
ömhet och närhet. Bland annat.

Ett viljestarkt löfte

Det finns en anledning till att löftet i vigselakten låter så här:  
”Jag vill älska dig, dela glädje och sorg med dig och vara dig trogen  
tills döden skiljer oss åt.”
Löftena säger inget om att ”leva lyckliga i alla sina dagar”. Utan de talar 
om viljan, en uppriktig önskan, att dela hela livet med varandra vad det  
än bjuder. Det paret lovar är äktenskapets fundament att ta hand om  
varandra. Det kan kännas stort och allvarligt, men i vigselakten finns  
också ett löfte från Gud. De nygifta är inte ensamma på den resa som  
började när de förstod att de älskade varandra. Gud vill bära, hjälpa  
och stötta i livets alla skeenden och vara en påminnelse om närvaron  
av den kärlek som aldrig dör.

”Det är ju inte alltid lätt att vara gift. Och behöver inte heller vara det,  
för äktenskapet är ett av livets viktigaste arbeten. Om det lyckas är  
belöningen stor. Därför är det värt att försöka på allvar.” 
              
   Martin Lönnebo, biskop em. i Linköpings stift.



Frågor och svar:

Hur bokar vi vår vigsel?
Kontakta expeditionen i Kyrkans hus (bredvid Tidaholms kyrka) 
telefon 0502/197 70,  så får ni hjälp med bokningen.

Vilka har rätt att vigas i Svenska kyrkan?
Rätt att vigas i Svenska kyrkans ordning 
har de par där minst en tillhör 
Svenska kyrkan.

Finns det brudkrona att låna?
Javisst! Många av våra kyrkor 
har brudkronor. På vår hemsida 
www.svenskakyrkan.se/tidaholm
kan du se hur de ser ut.

Vad är hindersprövning?
Hindersprövning är ett intyg som ni beställer hos skatteverket  
(www.skatteverket.se), intyget gäller i fyra månader och ska lämnas  
till prästen vid vigselsamtalet. 
Deras hemsida är: www.skatteverket.se

Kostar det något att gifta sig?
En vigsel är gratis för kyrkans medlemmar med undantag för extra musik 
och sång. Det innebär att kyrka, präst och kantor är gratis.

Hur gör vi när vi vill gifta oss utomlands?
Svenska kyrkan finns på många platser i världen. Kontakta den utlands-
församling där ni önskar gifta er.  
Telefonnummer hittar ni på Svenska kyrkans hemsida: 
www.svenskakyrkan.se  Sök efter Svenska kyrkan i utlandet.

Vad är en kyrklig välsignelse?
Om ni gift er borgerligt kan ni få en kyrklig välsignelse över ert äktenskap.



Vad är ett vigselsamtal?
Prästen som kommer att viga er kontaktar er för samtal om vad det 
innebär att gifta sig och för att gå igenom vigselgudstjänsten. 

Kan vi välja musik?
Musiken väljs i samråd med kantorn, som gärna ger er förslag och låter 
er lyssna. Vid in- och utgång är orgel huvudinstrumentet. Vi har en CD
med förslag på musik som alla blivande brudpar får av sin församling.

Får vi smycka kyrkan?
Javisst, ta kontakt med vaktmästaren i aktuell kyrka.  
Altaret smyckas alltid av kyrkans personal utifrån kyrkoårets färger.

Svenska kyrkan, Tidaholm
N.Kungsv.6 
Exp. 0502-197 70
www.svenskakyrkan.se/tidaholm

Bröllopsdagen är en  
glädjens dag, men om  
något skulle dyka upp 
senare i livet, och den 
gemensamma vandringen 
skulle stöta på svårigheter, 
kan man ibland behöva 
samtala med någon  
utomstående. Tag då 
gärna kontakt med  
någon av  våra präster.
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