VIGSELGUDSTJÄNST
i leksand-djura-siljansnäs
församlingar
Välkommen att fira er vigselgudstjänst i någon
av våra kyrkor eller om ni så önskar på en annan plats i
överenskommelse med präst. Vid vigsel på annan plats ingår
inte någon kyrkomusiker.
För att allt ska bli bra lämnar vi här lite information.

före vigseln – hindersprövning
Innan ni kan gifta er i Sverige måste ni ansöka om
hindersprövning hos Skatteverket. Ansöker gör ni genom att
fylla i en blankett som ni skickar in till Skatteverket. Det är
viktigt att ni lämnar in er ansökan i god tid före vigseln.
När hindersprövningen är klar får ni dels ett intyg om
hindersprövning, och dels ett vigselintyg från Skatteverket.
Intygen skickas hem till er och gäller i fyra månader. Dessa ska
prästen få av er för att sedan när vigseln är klar skicka tillbaka
blanketten till Skatteverket för registrering.
Det behövs också en vigselblankett som vi skriver ut. Minst en
av er måste vara medlem i Svenska kyrkan. Kommer ni från en
annan församling kostar det inget. Alla kyrkliga handlingar i våra
tre kyrkor sker i Svenska kyrkans ordning. Önskar ni en pastor
med från ett annat samfund så får vederbörande assistera
prästen som är den som leder vigselgudstjänsten. Om detta är
aktuellt meddela oss vid bokningen.

ordningen
Att gifta sig kyrkligt är att bjuda in Guds kärlek i sin relation. I
vigselgudstjänsten ber prästen och församlingen för er. Ert
äktenskap välsignas av den Gud som älskar och ger liv. Ert liv
och er kärlek är ingen slump. Det finns någon som värnar om
våra liv. I Jesus har Gud visat sitt ansikte och kommit till oss för
att dela våra liv i glädje, lust och ljus men också i våra svåra och
mörka stunder.
Ordning för vigselgudstjänst
Klockringning
Ingångsmusik*
Psalm*
Inledningsord
Bibelläsning *
Ev. solosång/musikstycke*
Vigselakten Frågorna, bön över ring/ringarna, löftena
Tillkännagivandet
Ev. solosång/musikstycke*
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm*
Vigseltal, Prästen håller ett kort tal och överlämnar vigselbeviset.
Utgångsmusik*

De punkter som är markerade med asterisk (*)
får vigselparet själva gärna komma med önskemål om.

praktiskt
Prästen hjälper er gärna med förslag och synpunkter om ni vill
göra ett programblad. Våra kyrkomusiker står till tjänst med
musikförslag och kan också hjälpa till att ackompanjera solister.
Tänk på att vara ute i god tid när det gäller kontakten med
kyrkomusikern beträffande era önskamål och om det är möjligt
att genomföra. Tänk också på att det är ibland kort om tid
mellan vigslarna. Detta gör att möjligheten till solosånger/musik
är begränsad av tiden.
Musik/Ljud
Vi eftersträvar levande musik i våra vigselgudstjänster eftersom
allt annat sker ”live” i våra kyrkor. Digital musik spelas upp
endast i undantagsfall och ska diskuteras i ett tidigt skede med
präst och musiker. Om det är aktuellt, ska vaktmästare senast
dagen före få tillgång till det som ska spelas upp. Vi har
utmärkta ljudanläggningar i våra kyrkor och vaktmästarna är
tacksamma om de får veta önskemål om mikrofoner och
notställ.
Kyrkorummet/Utsmyckning
Våra kyrkor är alltid smyckade med blommor på altaret. Det är
inte tillåtet att smycka altaret med egna blommor. Önskar ni
själva smycka något utöver detta, kontakta i god tid
vaktmästaren för samråd. Våra tre kyrkor är olika i storlek och
form. Vi ber om er respekt för de olika rummen och tillåter inte
att man möblerar om. Respektera våra rutiner beträffande vilka
levande ljus som tänds och andra praktiska rutiner. Inga hästar
får vara inne på kyrkogården för att möta upp brudpar. Rosblad
får inte strös ut inne i kyrkan och vid användning av risgryn ber

vi om måttfullhet utanför kyrkporten. Sockerhjärtan tillåts inte.
Var god underrätta den/de som ansvarar för detta.
Dokumentation
Fotografering sker vid ingång och utgång. Utöver detta kan
brudparet ha en egen fotograf som i samråd med prästen tar
kort eller filmar under gudstjänsten. Prästen kan visa
fotografen var det är lämpligt att stå.
_______________________________________________________
Några månader före vigselgudstjänsten vet ni vilken präst och
kyrkomusiker som kommer att tjänstgöra och ni kan ta kontakt
och börja planeringen tillsammans.

Om kärlek som får djupna,
förlåta och förstå,

om kärlek genom dagar då
mörkret skall förgå,

om goda, ljusa dagar då
lyckan vänligt ler,

om trohet i vår kärlek, till
dig, vår Gud, vi ber.

q

