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    Diakonins månad 
        

   10 september kl 19.00
               Himmelsfärdskyrkan

    ”Demokrati borde vara ett verb”
                Alexandra Pascalidou

JONSTORP

5/9 18.30 Andrum Sockenstugan
B Eriksson, A-L Andersson

11/9 09-11

15.30

Föräldra/barngrupp 
Sockenstugan
Andakt Revalyckan

HÖGANÄS

5/9 12.00
13.00

Sopplunch med bön 
Återvändan - träffpunkt

6/9 12-15

14-16
17.00

Kaffeservering  
kyrkogårdens orangeri
Café Himlagård
aXet 67 ungdomskväll

8/9 10.00 Högmässa M Nordström, 
J Ljungström

9/9 16.00 Bönetimma

10/9 08.30
14-16
19.00

Morgonmässa
Café Himlagård
Föreläsning Demokrati borde 
vara ett verb, Alexandra 
Pascalidou, fri entré

BRUNNBY 

7/9 18.00 Helgmålsbön

8/9 10.00 Högmässa M Kronholm, 
R Bråhed, kyrkkaffe

10/9 14.30 Andakt på Nyhamnsgården

11/9 10.00 Bibelstudium i Stallet
Vårt ansvar för skapelsen

LERBERGET

5/9 13.30 Öppen förskola

8/9 10.00 Gudstjänst E Gullmo,
M B Wilhelmsson, 
ensemble ur One nation, 
Jonas Engström, fika

10/9 10.00 Öppen förskola

11/9 09.30 Bibelsamtal

VÄSBY 
5/9 08.30 Mässa T Mortensen, 

S Hagman
8/9 17.00 Mässa T Bjerle, H Morath, 

kyrkkaffe

11/9 10.00 Old Singers uppstart

FARHULT
fre ons 08.00 Laudes/morgonbön

8/9 10.00 Mässa B Eriksson, 
A-L Andersson, kyrkokören, 
kyrkkaffe

VIKEN 
mån 
ons

09-11 Kyrkis Kyrkstugan

5/9 14.30
18.00

Andakt på Vikhaga
Stilla mässa i Skeppet, 
E Gullmo

8/9 11.00 Mässa T Bjerle, H Morath

11/9 13.30

19.00

Växtkraft i Prästgårdens 
trädgård, kaffe kl 14.45
Humlorna - studiecirkel

Söndagens tema:  Friheten i Kristus - rymligheten inuti
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Många tror att det är väldigt kostsamt att 
gifta sig i kyrkan men så är det inte. Själva 
vigselgudstjänsten är kostnadsfri om en i 
paret är medlem i Svenska Kyrkan. Sedan är 
det upp till brudparet att bestämma om man 
vill fira på ett storslaget sätt eller om man 
väljer att gifta sig en vardag i all enkelhet. 
Det finns inga rätt eller fel men det är 
vigselgudstjänsten som är den viktiga biten. 

Ett par månader innan vigselgudstjänsten 
kontaktar prästen paret och man sitter ner 
för att prata om hur en vigselgudstjänst går 
till, vilka moment som är fasta och vilka 
önskemål i övrigt som finns. 

- Jag brukar alltid ha mina vigselsamtal i 
kyrkan där vigseln ska äga rum, säger Eva 
Gullmo, präst i Vikens församling. Alla är 
inte vana vid kyrkorummet så det är bra att 
prova på att gå uppför gången och röra sig 
i kyrkan. Det är viktigt att man känner sig 
bekväm på sin bröllopsdag. 

En dag i prästens liv - bröllop
Eva brukar dela upp sitt vigselsamtal i 
två delar; en praktiskt där man pratar om 
sådant som måste vara med och där man 
väljer psalmer och eventuell solosång. Man 
pratar om hur man vill gå in och hur man 
vill säga sina löften. 

Den andra delen är mer personlig och 
brudparet får berätta vem de är. 

- Jag brukar be paret att beskriva varandra, 
säger Eva. De är ofta uppfyllda av allt 
praktiskt inför bröllopet och det syns att de 
tycker om att stanna upp och tänka till. 

Eva är också noga att lyfta fram kärleken 
för varandra, troheten och påminna om att 
de kommer att möta både ljusa och mörka 
dagar i sitt äktenskap. 

När det är dags för vigseln är det viktigt för 
prästen att vara lugn och trygg. Det är bra 
att möta de som är aktiva i gudstjänsten då 

brudpar, följe och närmast anhöriga kan 
vara nervösa. 

- Jag brukar invänta brudparet i vapenhuset, 
säger Eva och ler. Här kollar vi av så att allt 
är bra och vi kollar av så att vi är överens 
med allt vi bestämt. I nervositeten kan saker 
ha ändrats!

När vigseln är över och brudparet går ut ur 
kyrkan brukar Eva vända sig mot altaret och 
tyst be för brudparet och deras äktenskap. 
Sedan går hon hem med vetskapen om 
att hon fått vara med om en stor dag i 
brudparets liv. 
                                                Text: Helena Eriksson

                 


