Välkommen till vigsel
i Ljunits församling!
Att gifta sig är en stor och glädjerik händelse i livet. Ett bröllop kan vara
precis så stort eller litet som just ni önskar. Vi har här sammanställt lite
information som kan vara bra att tänka på inför ert bröllop.

Allmänt
Ett bröllop har ofta två delar; dels en vigselgudstjänst i kyrkan, dels
firandet av vigseln. Själva vigselgudstjänsten är en kristen ceremoni och
en helig handling då brudparet kommer inför Gud och vi ber om Guds
välsignelse över ert äktenskap och ert liv tillsammans. Allt i vigseln;
musiken, ritualen, prästen, kyrkorummet, är färgat av denna gudomliga
dimension och har därför en särskild utformning enligt Svenska
Kyrkans handbok. Efter vigseln är det dags att fira, kanske med en
bröllopsfest med mat o dryck, tal, jippon, dans och musik!
Dessa båda delar är olika och ska så vara, för att tillsammans bilda en
vacker helhet av både Gud och människa, himmel och jord, allvar och
fest!

Vigselordning
I Svenska Kyrkan finns en fast ordning för vigsel. Denna bifogas på sista
sidan. För att få gifta sig enligt Svenska kyrkans ordning, krävs att
åtminstone en av er är medlem i Svenska kyrkan.

Vigselsamtal
Några veckor före vigseln, tar präst kontakt med er för vigselsamtal. Vill
ni träffa präst tidigare eller samtala direkt med kyrkomusikern, går det
bra att ringa församlingsexpeditionen.
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Hindersprövning
Hindersprövning beställer ni via Skatteverket och tas med till
vigselsamtalet. Vigsel får ej genomföras utan giltig hindersprövning.

Hur dags får man tillgång till kyrkan?
Kyrkan är öppen 45 minuter före vigselns början. Eftersom det ibland
är flera vigslar samma dag, är det viktigt att vigseln startar på utsatt tid.

Får man fotografera och filma under vigseln?
Ja, det går det bra. Lämpligen främst under in- och utgång. Har man
särskild fotograf som ska ta bilder under hela vigseln, bör denna vara
diskret så att inte upplevelsen störs för de andra i kyrkan. Att filma
vigselakten går även bra, gärna då med stationär kamera.

Smyckning av kyrkan
I Kyrkan är alltid altaret smyckat med blommor och tända ljus. I några
av kyrkorna finns även möjlighet till ytterligare smyckning, tex
bänkvaser för egna blommor eller ljus. Vänligen tag kontakt med
kyrkvaktmästare för samtal om detta.

Utströende av blomblad eller konfetti
Man får inte strö ut blomblad eller liknande i kyrkan då det riskerar att
förstöra mattor och är svårt att städa bort. Konfettikastning utomhus går
utmärkt. Prata gärna med kyrkvaktmästare om detta, då vissa material
är bättre att använda än andra.

Musik
Då det finns en stor repertoar med många olika alternativ och då den
levande musiken är viktig på många sätt, har vi valt att inte använda
inspelad musik vid vigsel i våra kyrkor. Förslag på repertoar finns på
församlingens hemsida under vigsel.
Musiken i vigseln består av ingångs- och utgångsmusik, psalmer och ev.
solosång/musik och väljs tillsammans med präst. I akten ingår 3 psalmer
som väljs ur Svenska kyrkans officiella psalmbok. En av psalmerna kan
vid önskemål bytas ut mot solosång/musik.
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Vår kyrkomusiker kan ackompanjera solist (om det inte är alltför
svåra/okända stycken), men kan även själv utföra solosången mot en
kostnad av 600 kr för 1 solosång och 1.000 kr för 2 solosånger.

Utlåning av brudkrona
I församlingen finns brudkronor för utlåning vid vigsel. Vänligen
kontakta församlingsexpeditionen för frågor kring detta.

Vigsel på annan plats
Vi ser gärna att vigslar sker i kyrkorna. Finns särskilda skäl kan ändå
vigseln ske på annan plats, tex utomhus (dock inom församlingens
gränser). Vid dessa tillfällen medverkar endast präst (ej kantor) och det
går ej att boka kyrka i reserv vid dåligt väder.

Kontakt
Församlingsexpeditionen
Mårten Schuman, kyrkoherde
marten.schuman@svenskakyrkan.se
Siv Jonasson, vik komminister
siv.jonasson@svenskakyrkan.se
Anna-Maria Hagemann, kyrkomusiker
anna-maria.hagemann@svenskakyrkan.se
Marsvinsholms kyrka
Ingegerd Larsson
Ronny Mårtensson
Bjäresjö och Sjörups gamla kyrka
Tord Hejdedal
Vallösa kyrka
Ann Andersson
Snårestads kyrka
Göran Bondesson
Skårby kyrka
Odeth Stamsnijder
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0411-672 60
0733-11 92 80
0733-12 03 65
0733-11 92 86

0411-672 69
0411-711 79
0411-672 65
0411-672 67
0411-672 68
0411-672 63

Vigselordning
Vigseln följer den ordning som är fastställd av Svenska kyrkan. Önskar
man agenda/program, står man själv för denna. Vid agenda kan man
dock nöja sig med några mer övergripande rubriker. Se förslag nedan.
Eventuella solon infogas i ordningen i samråd med präst, se förslag
nedan.

Vigselordning
Klockringning
Ingångsmusik
Samlingsord
Psalm
Lovprisning
Inledningsord
Bibelläsning
(Solo)
*Frågorna
*Bön över ringen/ringarna
*Löften och ringväxlingen
*Tillkännagivandet
Psalm/Solo
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm
Vigseltal
(Solo)
Utgångsmusik

Vid egen agenda
Ingångsmusik
Psalm
Inledning
Bibelläsning
(Solo)
*Vigselakt
Psalm/Solo
Förbön
Herrens bön
Välsignelsen
Psalm
Vigseltal
(Solo)
Utgångsmusik
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