”Störst av allt är kärleken”

VIGSEL I ASKIMS FÖRSAMLING

www.svenskakyrkan.se/askim

VÄLKOMNA ATT VIGAS I ASKIMS FÖRSAMLING!

BOKNING
Vigsel bokas genom församlingsexpeditionen för församlingens tre kyrkor:
Askims kyrka, Billdals kyrka och Mikaelskyrkan. Kyrkan kan bokas tidigast
ett år före vigseln.

MEDLEM I SVENSKA KYRKAN
För att vigas enligt Svenska kyrkans ordning krävs att åtminstone ena parten
är medlem i Svenska kyrkan. Man kan välja att vigas i vilken kyrka man vill.
Kostnaderna täcks av clearingavtal mellan Svenska kyrkans församlingar.

VAD INGÅR?
Under den tid ni bokat har ni tillgång till kyrka, musiker och kyrkvaktmästare.
I musikerns arbetsuppgifter ingår att spela psalmer enligt svenska psalmboken
samt in- och utgångsmusik vid vigseln. Musikval bestämmer ni i samråd med
präst och musiker.

HINDERSPRÖVNING
Hindersprövning gör ni hos lokala skattemyndigheten. Hindersprövningen
gäller i 4 månader. Beviset ni får, lämnas till prästen i god tid innan vigseln.

PRÄST
Vigselpräst och musiker får ni meddelande om, så snart tjänstgöringsschema
är klart, vanligtvis två - tre månader innan vigseln. Den tjänstgörande prästen
kontaktar brudparet för samtal innan vigseln.

TID
Vigseln beräknas ta ungefär 45 minuter och gästerna har möjlighet att
komma in i kyrkan cirka 20 minuter innan. Kyrkan har ofta flera vigslar
samma dag, därför är det viktigt att hålla tiden.

UTSMYCKNING
Det finns vaser med snittblommor på altaret. Önskar ni smycka med egna
blommor på altaret och/eller i bänkraderna, kontakta församlingsexpeditionen så ordnas det så att vaser ställs fram.
Blomblad, risgryn med mera, får endast kastas utanför kyrkan.

TÄNK PÅ ATT
- Meddela församlingsexpeditionen om ni har egen musiker som ska
medverka vid vigseln.
- Ljudanläggningen sköts av vaktmästaren, egna högtalaranläggningar får
inte användas.
- Inventarier i kyrkan får inte flyttas.

Brudkronor
Askims församling har två brudkronor som finns för utlåning i samband
med vigsel i någon av församlingens kyrkor.

FÖR BOKNING OCH MER INFORMATION
Församlingsexpeditionen: 031-731 63 10
askim.forsamling@svenskakyrkan.se
Här sker all bokning till församlingens kyrkor samt uthyrning av lokaler.

öppettider: Vardagar 10.00-12.00 samt 13.00-14.00

Kyrkor i församlingen

Askims kyrka

Askims församlingshem/expedition

Mikaelskyrkan

Billdals kyrka

Kyrkorna är panoramafotograferade, så att man kan titta runt när man vill.
Bilderna nås på församlingens hemsida samt på Google Maps.

ASKIMS FÖRSAMLING
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