VIGSELPASTORAL KULLA PASTORAT 2015
Inledning
Denna vigselpastoral är lokala riktlinjer för hur anställda, förtroendevalda och frivilliga medarbetare
inom Kulla pastorat förväntas arbeta med vigselgudstjänsten.
”I kyrkans vigselgudstjänst ger paret ömsesidigt sina äktenskapslöften offentligt inför Gud,
varandra och församlingen eller de vittnen som är närvarande. Båda ska var för sig fritt
samtycka till äktenskapet. Gud sammanfogar de båda till ett. Prästen tillkännager att de är
äkta makar och Guds välsignelse nedkallas över äktenskapet. De närvarande deltar i förbön
och firande och blir påminda om vad en sann och äkta gemenskap i äktenskapet innebär.”
(Kyrkoordningen, inledningen till 23 kap.)
Vigselgudstjänster genomförs i Kulla pastorats församlingar enligt Svenska kyrkans ordning och i
enlighet med gällande lagstiftning.
Vigsel sker mellan två personer som lovar att älska varandra och att vara varandra trogna i en livslång
relation.
Vigselparet avlägger sina äktenskapslöften inför Gud och närvarande församling eller vittnen. Minst
två vittnen måste närvara vid en vigsel enligt gällande äktenskapslagstiftning.
Helheten
Vigsel förrättas i huvudsak i någon av pastoratets kyrkor. Vid särskilda önskemål förrättas vigsel på
annan plats inom församlingens gränser samt i Kullabygden, enligt särskilt avtal med Höganäs och
Brunnby pastorat. Önskemål om detta ska komma från vigselparet. Sker vigseln utomhus erbjuds
ingen tjänstgörande musiker. Om vigsel äger rum i externa lokaler åligger det prästen att föra
statistik över antalet deltagande i gudstjänsten. Om prästen tjänstgör i annat pastorat sker detta
enligt schemaläggning i hempastoratet och i samråd med vigselprästen
Kulla pastorat tillhandahåller Kyrklig välsignelse över borgerligt ingånget äktenskap, samt möjlighet
för par att förnya sina vigsellöften i en särskild välsignelsegudstjänst.
Tillgängligheten
På Kulla pastorats hemsida finns kontaktuppgifter samt ytterligare information gällande vigsel.
Vigseldatum bokas via församlingsexpeditionen, som också skriver in uppgifter i pastoratets
bokningsprogram. Söndag åtta dagar eller veckan efter vigseln, nämns brudparet i förbönen i någon
av församlingens gudstjänster.
Pastoratets präster leder vigselgudstjänster enligt ett särskilt schema som fastställs av kyrkoherden i
samband med planeringen av annan verksamhet.
På pastoratets hemsida ska alla prästers och musikers aktuella kontaktuppgifter finnas.
Vid bokning informerar expeditionen vigselparet om nödvändiga blanketter från skattemyndigheten
och om deras giltighetstider samt berättar om vad kyrkan tillhandahåller gällande utsmyckning vid
vigselgudstjänsten.
Vigselsamtalet
Vigselprästen tar tidigt kontakt med vigselparet och bokar och håller ett samtal med dem. Samtalet
kan förutom planering av vigselgudstjänsten innehålla eventuell övning och erbjudande om
musikerkontakt. Vigselparet ansvarar för handlingarna Hindersprövning och Intyg vigsel, som

utfärdas av Skatteverket. Vigselprästen ansvarar för att kontrollera att handlingarna är giltiga. Utan
dessa giltiga handlingar genomförs inte någon vigselgudstjänst. Vigselprästen ska skyndsamt efter
vigseln sända in Intyg om vigsel till Skatteverket samt lämna ifylld och undertecknad Vigselblankett
till församlingsexpeditionen
Gudstjänstens utformning
Vigselgudstjänsten utformas i samråd mellan prästen, vigselparet och kyrkomusikern och enligt
Svenska kyrkans ordning. Vigselförrättande präst ansvarar ytterst för vigselgudstjänsten. Om en präst
som inte är anställd i Kulla pastorat församling ombeds leda en gudstjänst eller en kyrklig handling
förutsätts att den prästen först samrått med kyrkoherden (KO, 18 kap, 16§). Samråd bör också ske
med den kyrkomusiker som ska spela vid gudstjänsten. Den gästande tjänstgörande prästen får inte
kräva ersättning från vigselparet.
Valet av musik till vigsel görs i samråd med präst och kyrkomusiker. Förinspelad musik kan
förekomma vid vigselgudstjänsten. Pastoratets musikers kompetens och professionalitet tas till vara
och anhöriga informeras om möjligheter när det gäller framförande av musik från olika genrer av
våra musiker som ett alternativ till förinspelad musik. Noter finns oftast tillhanda i församlingen,
brudpar tillhandahåller noter i fall utöver det vanliga.
Lämplighet och omfattningen av fotografering, film- och videoupptagning av gudstjänst beslutas av
tjänstgörande präst med respekt för brudpar, övriga deltagare, prästens bedömning och
kyrkorummet.
Gudstjänstens språk anpassas efter önskemål och behov. Finska och teckenspråk har en särställning
inom Svenska kyrkan och bör därför alltid erbjudas om behov verkar finnas. Andra språkönskemål
bemöts efter förmåga och tillgång.
Prästen som lett vigselgudstjänsten närvarar normalt inte vid efterföljande mottagning eller middag,
om inte prästen är personligt bekant med vigselparet.
Samverkan
I vigselgudstjänsten samverkar präst, kyrkomusiker samt vaktmästare. Utöver dessa, eventuellt
externa musiker/sångsolister. Tjänstgörande präst ser till att vaktmästare och kyrkomusiker får den
information de behöver i god tid.
Upplåtelse av kyrka beslutas av kyrkoherden, på delegation från kyrkorådet. För vigslar i andra
samfund ska kyrkoherden alltid fatta beslut. För vigslar i samfund som är medlemmar i Sveriges
kristna råd upplåts församlingens kyrkor regelmässigt. Vid ekumeniska vigslar med präst i Svenska
kyrkan som vigselförrättare följs Svenska kyrkans ordning.
Gåvor
Den präst som genomför vigseln får ta emot enskilda penninggåvor i samband med
vigselgudstjänsten. Gåvan skall dock omedelbart lämnas till kansliet för registrering, med uppgift om
givarens namn och adress. Gåvan kan förmedlas vidare till församlingens stöd för barn och
ungdomar, församlingens diakoni eller Svenska kyrkans internationella arbete, beroende på givarens
önskemål. Expeditionen skickar kvitto på gåvan och ett tackbrev till givaren, undertecknat av
kyrkoherden. Anonyma gåvor överlämnas alltid till församlingens diakonala arbete.
Konflikter
Om vigselparet inte kommer överens med den präst som ska leda gudstjänsten om dess utformning
avgör kyrkoherden frågan, så långt som möjligt i samtal med inblandade parter.
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