Här kommer information om Drive-in-vigsel
på Classic Car Week 2020
Vad behöver man ha med sig för att bli vigd?
1. Intyg om hindersprövning (högst 4 mån gammalt, ansök tidigast i april)
Man ansöker om hindersprövning hos skattemyndigheten (blankett finns
på www.skatteverket.se), skickar in den till skattemyndigheten och får
två papper tillbaka när hindersprövningen är gjord, ”Intyg
hindersprövning” och ”Intyg vigsel”. Dessa två papper kan man sedan
skicka till Rättviks pastorat, Järnvägsgatan 10, 795 30 Rättvik, maila till
rattviks.pastorat@svenskakyrkan.se eller ta med sig vid vigseln. Det ena
papperet behåller prästen, det andra fyller han/hon i och skickar in.
2. Legitimation (körkort, ID-kort eller pass, så att vi vet att vi viger rätt
personer)
Om ni har med er detta så fixar sig allt (och utan papper varken kan eller
får vi viga). Sedan ordnar vi med blanketter från den församling där ni
bor och skickar alla papper dit de ska. När man har gift sig får man också
ett vigselbevis (specialdesignat för Classic Car Week) där prästen har
skrivit på. Vigselbeviset behåller ni, men behöver inte visa upp för någon
myndighet. Allt sånt fixar vi under veckan. Vigselbeviset är bara en extra
försäkran, ett bevis ni kan visa upp om det skulle vara fel hos någon
myndighet.
Andra saker man inte måste ha, men kanske vill!
Man måste inte ha ring/ringar, men de allra flesta har det. En del
kommer helt vanligt klädda, andra klär sig tidsenligt eller har
bröllopskläder, allt är OK, ni bestämmer själva hur ni vill ha det. Man kan
ha familj eller vänner med sig i bilen. Däremot kan man inte ha extrabil
med folk med sig. Andra som vill titta får åka till anvisad parkering och gå
till vigselplatsen och vänta där tills ni har köat fram till vigselplatsen.
När är det drive-in-vigslar?
Måndagen den 27 juli kl. 16.00-18.00. Ni som vill vigas tidigt, på grund
av barn etc. Åk till vigselplatsen i tid så att ni inte fastnar i köer.

Var kommer vigslarna att vara?
Uppe vid Rättviks kyrka ”stiglucka” (huvudingången), skyltar kommer att
finnas. Ni kör förbi Stiftsgården och tar bilen ända fram.
Publik: Har ni gäster som vill vara med och titta kommer de att få parkera
vid Stiftsgårdens parkering och gå till kyrkan.
Hur går vigseln/dopet till?
Ni köar upp mot kyrkan. Där kommer att finnas musik och ni stannar till
första gången vid ett stall med skylt för registrering för att lämna
hindersprövningspapper och visa legitimation. Vid dop uppge fullständigt
namn på dopkandidaten. Där skrivs vigselbeviset/dopbeviset och ni får
med er alla papper i en plastmapp. Sedan rullar ni vidare i kön tills ni
kommer fram till en präst som står vid sidan, till vänster om bilen. Stanna
framför prästen (2 präster står på rad, kör fram till den som är längst bort
så att andra kan fylla på bakom, funktionär vinkar fram er). Har man cab
och är nedcabbad kan man sitta kvar i bilen under vigseln. Har man inte
cab, kliver man ur bilen och står utanför bilen vänd mot prästen (vid regn
står man under ett tak). Sedan börjar prästen vigseln, säger när man ska
läsa efter, när man ska ta fram ringen etc, det är bara att hänga på och
följa prästen. När vigseln är klar, får ni champis och ta emot
vigselbeviset. Man kan fotografera, men sedan hoppar man i bilen och
åker vidare som nygifta. Kompisar som tittat på kan gå till sina bilar och
följa efter. Har ni många som kommer och tittar är det bra att ha en
annan plats som man har bestämt att man träffas på. Eftersom det hela
tiden trycker på med nya brudpar kan man inte stanna mer än en kortare
stund vid vigselplatsen, innan man rullar vidare.
Varför gör Svenska kyrkan det här?
Prästen Jerker Alsterlund som startade det här (i Västerås på Power Big
Meet) är själv bilintresserad och vet vilken underbar fest Classic Car
Week är. Alla vill väl ha nån att älska. Varför ska det bara finnas bröllop
designade för ”Svenssons” eller ”börshajar”? Raggarkärlek rostar inte så
lätt. Varför inte erbjuda giftemål, enkelt men festligt, för alla raggare och
bilintresserade som älskar varann, men som inte kommit till skott och
gift sig än. Att gifta sig stärker kärleken och man har ett bättre läge, när

man hör ihop ”lagligt”. Sen skadar det väl inte heller att prästen ber för
och välsignar er kärlek. Både Svenska kyrkan och alla vänner som tittar
vill att er kärlek ska bli den bästa och lyckligaste, som håller hela livet!
Vi ses!
Med vänliga hälsningar
Monica Jones (präst)
Tel: 0248-736 52 eller monica.jones@svenskakyrkan.se

Se även mer under www.svenskakyran.se/rattvik

