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När två säger ”jaNär två säger ”ja”!”!
Inför Gud och vittnen lovar ni varandra att vårda kärleken och finnas 
för varandra livet ut. Tillsammans ber vi även att Gud ska välsigna ert 
äktenskap och finnas med i både glädje och sorg med kraft och ledning. 

Vigseln: Guds kärleksgåva till oss
Att gifta sig borgerligt eller kyrkligt har samma värde inför lagen. Men en 
kyrklig vigsel består av en gudstjänst med många symboler. I kyrkan tror 
vi även att Gud vill ge oss möjligheten att uppleva vad det innebär att älska 
och bli älskad genom allt vi möter i livet där vi får omfamnas av kärleken.

Ringen: symbol för evighet och förbund 
Vigselringen, eller ringarna, är en sluten cirkel och en urgammal symbol för 
evighet och förbund. I kyrkan läser prästen en bön över ringen/ringarna 
medan brudparet håller i den gemensamt och uttalar löftena till varandra.

Klänningen och kronan: renhet och drottning
Den vita brudklänningen kom först under 1900-talet att symbolisera renhet 
och oskuld. Tidigare bar bruden ofta en svart klänning som var en högstids-
färg. Vilka kläder ni vill bära bestämmer ni själva, kanske kröna verket med 
en brudkrona? Kronan är sedan medeltiden en symbol för jungfru Maria 
som var jungfru och himmelsdrottning. Vi har lokalt tillverkade och myck-
et vackra brudkronor i olika slags ädelmetaller, stenar och pärlor att låna ut!

Kärleken är 
tålig och mild!

”Kärleken är inte stridslysten,
inte skrytsam 

och  inte uppblåst.

Den är inte utmanande, 
inte självisk, 

den brusar inte upp, 
den vill ingen något ont.

 
Den finner inte glädje 

i orätten men gläds 
med sanningen.

 
Allt bär den, allt tror den, 

allt hoppas den, 
allt uthärdar den.

Kärleken upphör aldrig.”

Foto: Pixabay

1 Kor 13 4b-8a



Vigas i Varabygdens församling
I Varabygdens församling har vi 24 kyrkor varav ett antal är 
mer lämpliga för vigslar än andra. Genom Bjertorps slott, som 
arrangerar vigslar där våra präster kan viga, har Fyrnunga kyr-
ka blivit välkänt. Naum, Skarstad, Levene och Södra Lundby är 
också några särskilt omtyckta kyrkor för vigslar. Se mer på vår 
hemsida. Varmt välkommen att kontakta oss för er härliga dag!

Välkommen med anmälan till vigsel!
Kontakta oss via mail, telefon eller personligt besök på kansliet 
hos oss i Vara för att boka tid för vigsel, samtal och val av kyrka.

Vem kan gifta sig?
Alla med avsikt att bli makar behöver i god 
tid innan vigseln beställa ett intyg om hin-
dersprövning från Skatteverket. Det gäller i 
fyra månader och är till för att kontrollera att 
det inte finns några hinder för giftermålet som 
till exempel att någon av er är under 18 år.

Medlem i kyrkan?
Alla är välkomna att fira sitt bröllop i Svens-
ka kyrkan men som regel behöver minst en av 
er vara eller bli medlem i Svenska kyrkan. Det 
är inget hinder om den andra tillhör en annan 
kyrka eller religion. Kontakta oss för att boka 
vigseln så går vi igenom de praktiska sakerna!

Var ska ni vigas?
Ni har kanske funderat över i vilken kyrka eller 
på vilken plats ni vill gifta er? Det enklaste är 
att välja en kyrka i den församling där ni bor 
eller en geografiskt närbelägen kyrka för fest-
lokalen efteråt. Det finns också möjlighet att 
gifta sig på en annan plats och ni kan önska att 
en viss präst ska viga er. Det vanliga och mest 
praktiska är att den präst som då är i tjänst vi-
ger. Om ni vill gifta er på en annan plats än i en 
kyrka kan ni tala med prästen om det.

Besök:  Sveagatan 7, Vara (måndag - fredag 8-12)
E-post:  varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se
Telefon: 0512-79 72 00 (måndag - fredag 9-12)
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www.svenskakyrkan.se/vara

Den 
vackraste 

dagen!
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I kyrkan vet vi att vissa dagar 
i livet får inget gå fel. Vi är 
vana vid att tänka på nästan 
allt vid livets stora högtider. 
Vi är mycket professionella 
och noga vid planeringen för 
vigselaktens alla detaljer. 
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Anlita rutinerade 
proffs för 

vigseln.
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