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INTRO LIISA MENDELIN

De bara gifte sig
Jag ville intervJua ett par 
som hade gift sig kyrk-
ligt på ett avskalat sätt. 
Utan månader av plane-
ring, utan avancerad or-
ganisation. Med en enk-
lare fest, om någon alls. 
Någon som helt enkelt 
bara gått och gift sig.

Jag gJorde en efterlys-
ning på Facebook och 
några dagar senare ha-

de jag flera fina berättelser i min inkorg. 

ett par gifte sig efter 25 års sällskapande. Att det 
alls skulle ske bestämde de sig för några veck-
or innan bröllopet, när de såg att församlingen 
ordnade massvigsel 12.12.12. Inte ens parets tre 
barn visste om vad som skulle ske utan föräld-
rarna ordnade i hemlighet så att de fick ledigt 
från skolan den tolfte. Hon bar en loppisklänning 
för femton euro och han bar sin mörka kostym. 
De enda gästerna var barnen. Efteråt bjöds fa-
miljen på tårta och kaffe i församlingshemmet.  

ett annat par gifte sig på skottdagen. Vigseln var 
en överraskning för alla inblandade, inklusive 
brudgummen. Enligt gammal sed ”måste” en man 
svara ja om han får ett frieri på skottdagen. Till all 
lycka gav han ifrån sig ett ”ja” och då kunde präs-
ten träda fram och fixa en vig-
sel, av det som gästerna hade 
trott var ett födelsedagskalas. 

på sidan 4 i den här bröllops-
bilagan kan du läsa om alla 
de orsaker som ledde till att 
Jenni och Petri Antila valde 
ett enklare bröllop. Där be-
rättar de också vad de val-
de bort. Det är förvånans-
värt mycket, ändå blev inte deras fest tråkiga-
re för det. Eller deras äktenskap mindre giltigt.

för många står kyrkbröllopet för det storskali-
ga och pampiga, för det dyra och exklusiva. Men 
det kyrkliga bröllopet kan ju också vara enkelt. 
En präst, två vittnen och understökat på mindre 
än en halvtimme. Som Petri Antila säger: ”På det 
här sättet kom vi undan med ganska lite stress.”
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Jag vill 
leva med 
dig livet ut

Två kärlekshistorier som tog sin början på var 
sitt nyårsläger. Ett par firade bröllop för 43 år 
sedan. Det andra räknar ner lika många dagar 
 tills de ska stå framför altaret. Äktenskapet 
 värderar de högt - i nöd som i lust.

Med en dryg månad kvar är 
verkligheten, att de ska bli 
man och hustru, på väg att 
sjunka in på riktigt för Ludvig 

Andersson och Hanna-Madeleine Krok-
fors. Johan och Gunilla Nybäck sade ja 
till varandra för 43 år sedan och samlivet 
är nu vardag. När de båda paren disku-
terar sina tankar om äktenskapet visar 
det sig att de värdesätter samma saker. 

Gifter sig unga
På bröllopsdagen är Ludvig Andersson 
23 och Hanna-Madeleine Krokfors 19 
år. De är medvetna om att de gifter sig 
yngre än genomsnittet. 

- Varför gå och vänta när vi kan få så 
många fler år tillsammans? säger Han-
na-Madeleine Krokfors.

För Ludvig Andersson känns det viktig 
att ta ansvar. Att två individer blir ett och 
delar livet, ekonomin och allt.

- Det är en stor sak att man säger ja till 
varandra i kyrkan och lovar inför Gud och 
församlingen att nu är vi tillsammans tills 
vi dör, men det är också en stor sak ju-
ridiskt. Om man mot förmodan vill lö-
sa upp det tar det ett halvår, det är inte 
bara att riva upp ett papper. Det är tänkt 
att det ska hålla, konstaterar Krokfors.

Paren är överens om att en gemensam 
tro är en bra grund. När det blir svårt på 
egen hand kan Gud ge styrkan att visa 
kärlek till sin partner. Att man har en tro 
att hålla fast vid betyder ändå inte att äk-
tenskapet skulle gå som en dans. Sam-
ma svårigheter och motgångar kan än-
då dyka upp.

Kärleken är ett beslut
Gunilla Nybäck var tidigt säker på att det 
var Johan hon skulle leva med.

- Jag hade ju haft andra pojkvänner 
innan, men det var något helt annat.

När det närmade sig bröllop blev det 
ändå lite kallt om fötterna. Tänk om det 
fanns någon bättre där ute? Sådana tan-
kar är inget konstigt, menar Gunilla. 

Det unga paret har ägnat våren åt att 
planera sitt livs fest. Framtiden tillsam-
mans har de också funderat mycket på, 
men nu i den värsta bröllopsyran finns 
mindre tid för reflektioner.

Den som tänkt gifta sig måste fatta ett 
beslut, det är paren överens om.

- Jag fick inse att kärlek är ett beslut, 
det är inte en känsla. Egentligen gick för-
älskelsen över förhållandevis fort. Sen 
började vi jobba på som vanligt och det 
har varit intressant och lärorikt, säger 
Andersson.

Känslorna måste finnas där, men det 
går inte att vara förälskad hela tiden. 

- Nog är det ju otroligt att man efter 45 
år ändå känner den där förälskelsen, sä-
ger Johan Nybäck och tittar på sin fru. Det 

är en gåva som är värd att vårda.

Att förbereda sig för äktenskap
När paret Nybäck gifte sig var det inga 
månader av planering. Johan kom hem 
från sin militärtjänstgöring dagen inn-
an, kläderna hyrde de.

- Men vi tyckte det var alldeles ljuv-
ligt. Våra vänner sa ”oj, vi har aldrig va-
rit på ett så roligt bröllop”, säger Gunil-
la Nybäck.

Egentligen hade de inte förberett sig så 
mycket på äktenskapet, varken disku-
terat barnuppfostran eller ekonomi. Bli-
vande herr och fru Andersson har däre-
mot pratat mycket om framtiden och re-
dan gått en äktenskapskurs. 

All tid man tillbringar med att lära kän-
na varandra förbereder en för äktenska-
pet, tror Gunilla Nybäck. Paret Nybäck 
rekommenderar också äktenskapskur-
ser — de gick sin första när de redan ha-
de fyra barn.

- Vi skulle prata ostört med den an-
dra, femton minuter, och berätta var-
för vi älskar varandra. Då fick man tän-
ka till, berättar Gunilla Nybäck. Det kan 
nog vara viktigt att säga vad är det man 
uppskattar hos den andra.

Paret Nybäck gjorde också ett avtal 
med varandra, tio punkter som de själ-
va tyckte var viktiga. En punkt var att nå-
gon gång ordna en fest för den andra, en 
annan att varje dag se varandra i ögonen.

- På vår kurs fick vi göra upp en plan 
för vilka förväntningar vi har på varan-
dra: vad har jag tänkt göra i vårt hushåll 
och vad har du tänkt göra? berättar Han-
na-Madeleine Krokfors. 

– Det var väldigt nyttigt att se att Ludde 
kanske inte hade tänkt göra det jag hade 
tänkt att han skulle.

Råkar man glömma allt annat kan de 
flesta lärdomar från äktenskapskurser-
na sammanfattas med ett ord: kommu-
nikation.

Råd för vardagen
Med fyrtio års erfarenhet av äktenskap 
har det äldre paret en rad välbepröva-
de råd till den giftassugna. Det första är 
mycket bibliskt: överge din far och mor.

- Jag menar inte att man ska lämna 
dem, men nu är det vi och vi sköter vårt, 
förklarar Johan Nybäck.

Har du något outrett med partnern lö-
nar det sig inte att springa till mamma 
och pappa, eller skvallra för vänner. Pra-
ta med honom eller henne om det i stäl-
let. Det samma gäller ekonomin. Att be 
föräldrarna om pengar kan vara den lät-
ta vägen, men att klara sig tillsammans 
med vad man har är bättre för förhållan-
det, tror paret Nybäck.

- Nu delar vi på allt och också på eko-
nomin. När man är ung har man ju då-

ligt med pengar och då kan det hända 
att den som är hemma och sköter bar-
nen hamnar i underläge. Men om man 
delar på det som finns underlättar det li-
vet ganska mycket, säger Johan.

Tid är också en resurs att ta tillvara i ett 
äktenskap. Har man barn är det viktigt 
att också få vara på tu man hand med 
sin partner.

- Kanske inte alla har mor- eller far-
föräldrar som kan sköta barnen, men 
man kan göra byten med vänner. Bara 
man tänker att det verkligen är viktigt  
kan man nog hitta lösningar, säger Gu-
nilla Nybäck.

Det sista rådet handlar om respekt: 
Respektera din partner som han eller 
hon är.

- Det är inte meningen att jag ska for-
ma om den andra så det passar in i mitt 
mönster. Man slipas mot varandra och 
med åren blir man mera lika varandra, 
men man är ändå två helt skilda indivi-
der, säger Johan Nybäck.

Även när två blir ett är det viktigt att få 
vara sin egen; ha egen tid, egna intressen 
och få träffa sina egna vänner. Till res-
pekten hör också att man inte gör saker 
som sårar den andra.

- På samma sätt som man har Guds 
välsignelse vill man ha sin partners väl-
signelse för det man gör, förklarar Gu-
nilla Nybäck.

TEXT & FOTO: EMELIE MELIN

”Hon bar en 
loppisklänning 
för femton  
euro.”
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Gunilla och Johan Nybäck träffades 
som 14—15-åringar på ett nyårsläger.

- Då blev jag visst förtjust i dina ögon, 
säger Gunilla Nybäck.

- Jag blev förtjust i hela dig, kontrar 
Johan Nybäck.

Men de blev inte tillsammans där på 
lägret, det skulle dröja ännu några år. 
Johan bodde i Jakobstad och Gunilla i 
Vasa så avståndet var ganska långt för 
två tonåringar.

- Vi mognade till på var sitt håll, be-
skriver Johan Nybäck det.

De upprätthöll kontakten, träffa-
des ibland på något läger och när Jo-
han som 17-åring flyttade till Vasa um-
gicks de ofta.

- Så vi lärde känna varandra ganska 
bra, säger Johan.

- Man fick se alla sidor, tillägger Gu-
nilla.

Hösten 1969 blev de slutligen ett par. 
Ett par år senare tog Gunilla studenten 
och blev bjuden på en resa till Israel av 
sin mamma. Johan råkade ha ledigt från 
sina ingenjörsstudier i maj och följde 
med. Innan de åkte i väg köpte de för-
lovningsringar.

- Jag måste säga att det var den abso-
lut lyckligaste dagen i mitt liv när vi fi-
rade både förlovning och student samti-
digt. Det var helt suveränt, säger Gunilla.

Bröllopet stod följande sommar, när 
Johan var färdig med sina studier. Nu 
har paret varit gifta i 43 år och har 
fem vuxna barn och flera barnbarn.

JOHAN & GUNILLA

förälskelsen består mellan ingen-
jören och hälsovårdaren efter mer än 
45 år tillsammans.

För Hanna-Madeleine Krokfors och 
Ludvig Andersson fanns också ett ny-
årsläger med i bilden. Kontakten fort-
satte på Facebook och Skype. Det blev 
en del sena nätter. Ludvig Andersson 
som just avslutat ett förhållande erkän-
ner att han var lite tveksam i början.

- Jag hade sett fram emot att vara singel 
en tid, men Hanna kom så snabbt med i 
bilden. Vi bestämde oss för att kämpa till-
sammans för att få förhållandet att funka.

Sedan blev det mycket pendlande 
mellan Jakobstad och Vasa — Ludvig 
hade inte bil och Hanna-Madeleine 
som var 17 hade inget körkort.

- Mina föräldrar var nog lite för-
skräckta när jag hittade en så gam-
mal pojke, skrattar Hanna-Madelei-
ne Krokfors. 

Ludvig märkte att studierna i Vasa in-
te passade honom och flyttade snart till 
Jakobstad och jobbade för församling-
en. Det gav paret en chans att fördjupa 
sin relation. Ett drygt år efter lägret bör-
jade ordet förlovning tas upp. Hanna-
Madeleine hade en klar plan, hon ville 
ta studenten, flytta till Åbo och stude-
ra där ett år. Sedan skulle de gifta sig. 
Ludvig var mer försiktig och hon fick 
leva några månader i spänning.

- Det var nog många gånger du hann 
fundera ”ska han inte fria till mig?” Men 

jag ville ha det på ett bra sätt. Jag vil-
le att det skulle vara en utomhuspick-
nick, säger Ludvig Andersson.

Första maj blev datumet för den pick-
nicken och paret gifter sig femton må-
nader senare.

HANNA-MADELEINE & LUDVIG

det unga paret gifte sig den för-
sta augusti 2015 och heter nu båda 
Andersson i efternamn. När den här 
bilden togs räknade de ännu dagarna.

”Nog är det 
ju otroligt att 
man efter 45 
år ändå kän-
ner den där 
förälskelsen. 
Det är en  
gåva som är 
värd att vårda.
Johan Nybäck

förälskelsen är bara 
början, viktigast är att 
jobba på relationen och 
prata med varandra. De 
här paren delar många 
tankar och erfarenheter. 
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”
´För att er dag är värd att njutas av!´

Boka er egen paketlösning med hår, smink och 
foto för att minimera stressen på er bröllopsdag.

wilhelminas.wedding@gmail.com
http://wilhelminaswedding.blogspot.com

Kilens Hembygdsgård i Sideby
www.kilen.fi, 040-684 5080, 
info@kilen.fi

Oförglömliga bröllop och 
fester på Kilen.

Behöver Ni utrymme för festen,
Kom så ordnar vi resten.

* Lunchbuffé  vardagar  k l .  10.30-14
* P izza-meny vardagar  f rån k l  15 fram t i l l  en t imme innan stängning
* 60 s i ttp latser  i  restaurangen och 36 på terrassen
* Vi  erbjuder  också Ala  cartemeny och pr ivatbestä l ln ing v id  behov. 
   R ing ,  så  ordnas det!

Södra Terjärvvägen 10, Terjärv
045-804 7898,  
www.restaurang-marinas.fi

Steg för steg till 
kyrklig vigsel

Det finns mycket som ska bockas av innan vigsel och bröllops-
fest är ett faktum. KP guidar er genom hindersprövning, orgel-
musik och vad ni kan göra om nerverna gör sig påminda. 

Kom ihåg att bå-
de dricka och äta 
före vigseln, för 
att undvika att bli 
yr eller knäsvag.

EFTERNAMN. Kvinnans efter-
namn, mannens efternamn, 
dubbelnamn eller ett helt nytt 
efternamn? Vigselprästen be-
höver på förhand få veta vilket 
eller vilka efternamn ni väljer.

BOKA KYRKA OCH PRÄST. Bo-
ka gärna i god tid vid pastorskans-
liet. Sommarlördagarna i de populä-
raste vigselkyrkorna blir snabbt full-
bokade. Vigseln kan också ordnas till 
exempel i en trädgård, ett kapell eller 
på en strand. Kolla med prästen vad 
som funkar för henne/honom.

HINDERSPRÖVNING. Hinderspröv-
ning innebär att kyrkan eller magistra-
ten försäkrar sig om att de som gifter 
sig är myndiga, att de inte är nära släkt 
och att ingen av dem är gift sedan ti-
digare. Hindersprövningen ska ske tidi-
gast fyra månader och senast sju da-
gar före bröllopet och kan göras både 
vid pastorskansliet där den ena i paret 
är skriven, eller hos magistraten.

VIGSELSAMTAL. I god tid före vigseln stäm-
mer ni träff med prästen för ett förättnings- 
eller vigselsamtal. Då går ni igenom praktiska 
detaljer och eventuella önskemål. Om präs-
ten inte känner er sedan tidigare är samta-
let ett tillfälle att hämta in kunskap om er, så 
att det komman-
de vigselsamtalet 
blir person-
ligt. Läs mer 
om samta-
let på s. 8!

”LYSNING.” Om brudparet in-
te har förbjudit det hålls en för-
bön i församlingens gudstjänst för 
dem som ämnar ingå eller har in-
gått äktenskap. Termen lysning 
finns inte officiellt längre. Förbö-
nen sker söndagen före vigseln i 
gudstjänsten.

FIXA RINGAR. I Finland är det 
i dag vanligt att både brud och 
brudgum får sin ring under vig-
seln. Mannen kan då klä av sig 
sin förlovningsring före vigseln 
för att sedan ta på den på nytt 
när ringarna utväxlas. Ringarna 
behöver inte vara dyra, och de 
ringar som används behöver inte 
vara ”de riktiga”. Vid 
behov kan låna-
de ringar an-
vändas.

TRÄFFA KANTORN. Musikvalet 
kan diskuteras under vigselsamta-
let med prästen, men det går också 
att boka in ett samtal enbart med 
kantorn som ansvarar för musiken. 
Han eller hon har ofta goda tips på 
vigselmusik, allt från marscher och 
psalmer till sångupp-
trädanden, men det 
går också att komma 
med egna önskemål. 
Vid valet av musik är 
det bra att komma 
ihåg att vigseln är en 
gudstjänst.

HUR KAN VÅR CEREMONI
SE UT? Tillsvidare ska de 
som gifter sig kyrkligt va-
ra av olika kön. Personer i 
samkönade förhållanden 
kan be om en förbönscere-
moni efter att först ha gift 
sig vid magistraten. 

FOTON. Det kan vara bra att meddela 
i programbladet om det är okej att fo-
tografera under vigseln eller om ni hell-
re vill att gästerna låter bli. Det är ock-
så möjligt att ha en skild programpunkt 
före utmarschen då alla som vill får fo-
tografera brudparet. Ni kan även be 
prästen meddela detta åt gästerna inn-
an ceremonin börjar.

SKA VI HA ÄKTENSKAPSFÖRORD? 
Ett äktenskapsförord begränsar ma-
karnas rätt till varandras egendom 
när äktenskapet slutar med skils-
mässa eller den ena makens död. Ett 
äktenskapsförord upprättas skriftli-
gen. Det dateras och undertecknas. 
Därtill ska äktenskapsförordet vara 
bevittnat av två ojäviga personer.

BJUD IN GÄSTER. Vill ni inte 
fira en stor bröllopsfest be-
höver ni åtminstone två vitt-
nen för själva vigseln.

HÖR VI TILL KYRKAN? För kyrklig vig-
sel måste åtminstone en av de blivan-
de makarna vara konfirmerad och höra 
till kyrkan. Hör den andra till ett annat 
kristet samfund än lutherska kyrkan 
räcker det också. I andra fall kan paret 
välsignas i kyrkan, och då föregås väl-
signelsen av borgerlig vigsel. Välsignel-
sen kan väldigt långt utformas som en 
vanlig vigsel. Det som saknas är väx-
lingen av ringar, ringbön och ringlöften. 
De hör till vigseln.

BÖRJA HÄR!
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Fotograferingstjänster:
Porträttfotografier, produktfo-
tografier och reklamfotogra-
fier till företag. (webbsidor, 
broschyrer, annonser etc.) 

Fotograferar också fotomate-
rial till tidskrifter, tidningar och 
böcker. 

Gilla gärna på Facebook 
www.martinauthardtfoto.weebly.com

Närpesvägen 14
64200 Närpes
Tel.06-224 2022 Hammarvägen 3 B, 65350 Vasa & 040 652 8883 info@wgprint.fi •  • 

ÖVERLÄMNA. Den amerikanska seden 
att bruden överlämnas till den blivande 
maken av sin far har blivit populärar även 
i Finland. Det går också bra att hålla fast 
vid den äldre seden att paret tillsammans 
går upp för altargången.

BRUDMÄSSA. En brudmässa är en 
vanlig gudstjänst med nattvard där 
vigseln är en del av gudstjänsten. 
Meddela prästen vid vigselsamta-
let i fall ni vill ha brudmässa.

DRICKA. Kom ihåg att bå-
de dricka och äta före vig-
seln, för att undvika att 
bli yr eller knäsvag. Skul-
le du ändå bli det kan du 
berätta om det för präs-
ten, som kan ordna med 
en stol om det skulle 
behövas.

NERVOSITET. Att vara nervös 
under vigselakten är natur-
ligt och gör absolut ingenting. 
Andas lugnt innan ni går in i 
kyrkan och kom ihåg att in-
te springa ner för altargången 
trots nervositeten.

GIFTORÄTT. När makar ingår äkten-
skap eller registrerar sitt partnerskap 
uppstår för bägge makar giftorätt i 
den andras egendom. Giftorätten är 
en personlig rättighet som riktar sig 
mot den andra makens egendom. 
När äktenskapet eller det registre-
rade partnerskapet upplöses genom 
en äktenskapsskillnad eller den ena 
makens död, innebär giftorätten en 
rätt att vid avvittringen av makar-
nas egendom få hälften av den sam-
manräknade behållningen av makar-
nas egendom.

ÄKTENSKAPSKURS. Många 
församlingar ordnar kurser för 
friskvård av äktenskapet. En 
sådan kan man som par del-
ta i före vigseln eller flera år 
efteråt.

RÅDGIVNING. Det finns upp-
förs- och nerförsbackar i alla 
äktenskap. När den gemen-
samma färden blir för tung 
kan man ta hjälp av försam-
lingens familjerådgivning.

FEST. Att ha en stor fest efter 
vigseln är inte obligatoriskt 
men ändå något som många 
gärna vill ordna. En del för-
samlingar har möjlighet att 
hyra ut sina lokaler för detta 
ändamål. Fråga vid pastors-
kansliet!

TEXT: LIISA MENDELIN 
ILLUSTRATIONER: MALIN AHO

MÖT VÄRLDEN SOM GIFTA. 
Traditionen att kasta ris på 
det nygifta paret är fin, men 
riskornen är inte bra för fåg-
larna som pickar i sig kornen 
från marken. Bättre alternativ 
är havre, såpbubblor, tom-
tebloss eller helt enkelt ett 
hurrarop från gästerna.
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Vigseln 
var en 
överraskning
Den 23 november 2013 ha-

de Jenni Lehtos och Pet-
ri Antilas närmaste släkt 
samlats i Borgå Domkyr-

ka. De var inbjudna till dopet av pa-
rets son Kristo, som då var två måna-
der gammal. När alla nyckelpersoner 
stod framme vid altaret sade prästen:

– Snart ska vi döpa Kristo men först 
ska vi viga hans föräldrar. Faddrarna 
kan gå och sätta sig och sköta Kris-
to under tiden.

Ett förvånat sus spred sig i den lilla 
skaran. En del av gästerna hade anat 
att det skulle bli någon liten överrask-
ning, men de flesta var förvånade.

– Jag såg många leenden och att en 
del var riktigt överraskade. Någon 
fällde till och med en tår, säger Jen-
ni som i dag har efternamnet Antila.

Vigseln gick fort utan att kännas 
hafsig. De enda som som visste att do-
pet också skulle bli en vigsel var  för-
äldrarna, prästen, musikerna, brud-
främman, bestman och fotografen. 

Det hela tog lite längre än en van-
lig förrättning, en dryg halvtimme.

– Som utmarsch spelades ledmoti-
vet ur filmerna ”Pirates of the Carib-
bean” på orgel. Det var häftigt, och 
visar på vårt gemensamma filmin-
tresse.

Babydimma
Efter dopet och vigseln bjöds festfol-
ket på middag på restaurang.

– Eftersom dop oftast innebär en kort 
ceremoni och tårta skrev vi i inbjudan 
att vi bjuder på ordentlig mat. Vi sa att 
vi gjorde det eftersom min familj reste 

en lite längre väg till Borgå, säger Pet-
ri Antila.

Under middagen var umgänget det 
viktiga. Två sånguppträdanden och en 
kort presentationslek var det enda pro-
grammet.

– Eftersom Kristo ännu var en liten 

nygifta föräldrar och nydöpt barn. Pete och Jenni Antila valde att gifta sig i 
samband med Kristos dop. FOTO: Ulrika anderssOn

Den där stora festen kan vi ordna en 
annan gång, tänkte Jenni och Petri 
Antila. I stället valde de att gifta sig i 
samband med sonens dop. 

Hyr vår lokal för ditt 
bröllop eller andra fester!

Kvevlax Uf
www.kvevlaxuf.sou.fi

Gerby Uf
tfn: 040-140 8351

Nedervetil Uf
tfn: 0500-645121

Kimo Uf
tfn:050-467 5897

Böle Uf
www.boleuf.com

Ytterjeppo Danspaviljong
www.ytterjeppo.fi

Stort som smått
vi ställer upp

från mat till dopp
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”

Vigseln 
var en 
överraskning

bebis så var vi alla lite i babydimma. Fo-
kus låg på honom och hans dop, med-
an vi och vår vigsel gled med där i bak-
grunden.

– Ja, det var dopet som var kvällens 
stora samtalsämne.

Barn och hus och... bröllop?
Ända sedan förlovningen 2012 visste 
paret att de ville gifta sig.

– Det var självklart för mig. Som 
kristen är det för mig en väsentlig del 
om man vill dela livet med någon, sä-
ger Jenni Antila.

– Det känns tryggt att vara gift.
I bådas släkter är det en tradition 

att gifta sig.
– Äktenskapet är ett sätt att knyta 

ihop sina liv, säger Pete Antila.
 På en resa i Turkiet i november 2012 

lekte paret med tanken på att faktiskt 
gifta sig snart. De köpte till och med en 
vigselring. Men när de några månader 
senare fick veta att Kristo var på väg 
kändes det inte längre som rätt läge 
att planera ett stort bröllop.

– På våren köpte vi dessutom en 
tomt och började bygga vårt hus. Då 
funderade vi över vad vi egentligen 
ville lägga pengar på, bröllopet eller 
huset. 

I ett skede drömde Jenni Antila om 

att de skulle renovera den stora ladu-
gården som finns på tomten och ord-
na en sagolik fest där.

– Men då sa jag att i så fall tar det 
femton år innan vi kan gifta oss, sä-
ger Pete Antila.

Någonstans här föddes tanken på ett 
mera avskalat bröllop.

Bort från rampljuset
En av de stunder som berör Jenni Anti-
la mest under traditionella bröllop är 
när brudens pappa leder in sin dot-
ter i kyrkan.

– Det är så fint att se stoltheten i hans 
ögon. Jag har alltid fattat att jag inte kan 
få den grejen eftersom pappa dog när 
jag var liten. Jag tycker om traditionel-
la bröllop, men när den delen var borta 
så känns det halvt och ledsamt. Så då 
bestämde vi att vi helt låter bli att gö-
ra det traditionellt.

– I stället fick vi ett bröllop som ser ut 
helt som vi. Jag tycker inte om att slösa 
pengar och till exempel brudklänning-
ar kostar ju väldigt mycket. Det kän-
des vettigare så här.

En annan orsak var att undvika den 
stora uppståndelsen.

– Eftersom ingen av oss tycker om 
att stå i rampljuset kändes det bra att 
ha ett enklare bröllop.

Jag tror inte 
att stora 
bröllop 
passar alla.
Jenni Antila

Har ni någon gång ångrat att ni inte valde 
det stora sagobröllopet?

– Nej. Vi har haft många andra anled-
ningar att fira, så vi har kunnat bjuda 
in våra vänner till andra fester.

– På det här bröllopet hann vi prata 
med alla gäster. Vi hade inte den där 
bröllopsstressen heller. Och framför 
allt är våra löften minst lika giltiga fast-
än vi gjorde på det här sättet.

Det enda som paret tycker känns lite 
tråkigt är att de glömde att be fotogra-
fen ta ett foto med alla gästerna.

Vad vill ni berätta för dem som överväger 
ett enklare bröllop?

– På det här sättet kommer man un-
dan med ganska lite stress.

– Ni behöver inte känna krav på att 

allt ska vara perfekt. Ingenting i livet 
är ju perfekt.

– En stor fest är inte förutsättning-
en för att få gifta sig, säger Petri Antila.

– De där stora festerna kan man ord-
na någon annan gång.

Jenni Antila håller med.
– Kom ihåg att det här är er dag. Då 

behöver man inte oroa sig över vad an-
dra tänker och vill. Så länge man själv 
är bekväm med vad som sker under da-
gen så är allt bra. Jag tror inte att sto-
ra bröllop passar alla, men ändå är det 
många som ordnar sådana.

En annan gång
Den största utgiften i samband med pa-
ret Antilas bröllop var maten, persona-
len och hyran för festplatsen, som lan-
dade på ungefär 2500 euro. 

Under fotograferingen berättar Jenni 
Antila att de också valde bort de dyra 
bröllopsporträtten som så många har 
upphängda på väggen i sina hem.

– Jag ville inte stressa över att behöva 
se ut som mitt bästa jag just den dagen.

– Och familjeporträtt kan man ju 
faktiskt också fota någon annan gång, 
säger Petri Antila.

TEXT & FOTO: LIISA MENDELIN

den nya tomten 
och det stun-
dande husbygget 
fick Jenni Och 
Petri Antila att 
välja ett enklare 
bröllop.
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Festklädsel för 
damer & herrar!

Skolhusgatan 30A, VASA
(06) 317 0187

info@boutiquebeauty.fi
www.boutiquebeauty.fi

www.sulva.fi
Tel. 050-5163999

Vi ordnar 
FESTEN!

tfn 727 2255
Purmovägen 471, Purmo
www.uffes.fi

Välkommen till
       Uffes i Purmo!

Till fest & vardag
»  smakliga luncher varje vardag 11-13

»  à la carte restaurang för 100 personer

»  catering, allt från större fester 

       till hemmamiddagar

»  smörgåstårtor

»  söta tårtor

» café & kiosk

»  lösglass

» goda pizzor

»  grillmat  

Vi har öppet 7 dagar i veckan

Vi ordnar med maten
och lägger fram faten!

Hyr Vasa Arbis utrymmen
−Centralt, trevligt och snyggt. 

Mer information: 
tfn 06-325 3504
www.vasa.�/arbis

Bröllopsplaner? 
Fest på gång?

Vi har tårtan till julens fester!
Även smörgåstårtor!

Vi har tårtan till sommarens fester!
Även smörgåstårtor!

För gästen och festen!
 Välkommen att fira er bröllopsfest i romantiska Ekenäs. Vi erbjuder er festplats och 

övernattning på samma ställe. För mera information, kontakta Henrica.
019-2461500, info@hotelseafront.fi, www.hotelseafront.fi

Vasa 020 7434 520
Närpes 020 7434 530

Nykarleby 020 7815 360

www.istravel.fi

Minnen - Upplevelser - Resor

      
       

 Nu reser vi tillsammans!

Resor är vår hjärtesak 
– gläd Brudparet med ett 

resepresentkort  från Istravel!

Närpes 020 7434 530
Korsholm 020 7434 520

Nykarleby 020 7815 360

www.ingsva.fi

+358 (0)6 328 8200 
info@vallonia.fi  www.vallonia.fi 

Välkommen till oss… 
 

 - På lunch vardagar mellan kl. 11-14 
 - På söndagslunch mellan kl. 13-16 
 - Som konferens– och hotellgäst 
 

Vi skräddarsyr fester och jubileer enligt önskemål.  

Julfest på gång? Fest på gång?

SEX FRÅGOR OM VIGSELSAMTAL TILL HANNA EISENTRAUT-SÖDERSTRÖM

1. Vigselsamtalet är en 
gammal tradition, men 
vad går det egentligen 
ut på, kaplan Hanna  
Eisentraut-Söderström?
– Under ett vigselsam-
tal går man igenom de 
praktiska detaljerna in-
för vigseln. Oftast träf-
far jag paret i den kyr-
ka där de valt att gifta 
sig. Någon vill öva hur de 
ska gå, kanske tillsam-
mans med brudfrämman 
och bestman. Någon an-
nan vill veta var brudens 
släktingar ska sitta. När 
vi övat på det praktiska får de andra gå hem och så sät-
ter jag mig ner och talar med paret.

2. Vad brukar ni prata om?
– Många är ganska fokuserde på det praktiska, men jag 
försöker också fråga lite om deras liv. Jag vill veta hur de 
träffades, hur länge de varit tillsammans och kanske vad 
de planerat för sitt liv tillsammans. Men jag försöker va-
ra finkänslig och inte tränga mig på. Det viktigaste är att 
jag kan skapa mig en bild av paret så att själva vigseln blir 
personlig. 

3. Ger du några konkreta råd för det framtida  
äktenskapet?
– Jag kommer inte med en lång lista med råd, men jag 
brukar betona att jag tror att de bästa förhållandena bygger 
på en djup vänskap och att man kan tala med varandra. 

4. Vad säger du till ett par som är väldigt nervöst?
– Jag säger att bara de kommer ihåg att säga ja så räcker 
det. Resten sköter jag och kantorn om. Jag vill också  
uppmuntra dem att slappna av och njuta av stunden,  
för den går så fort. Sedan är det ju inte så farligt om  
något går lite fel. 

5. Brukar paren ha några speciella önskemål?
– Personliga musikönskemål är ganska vanliga, kanske 
vill de ha med någon låt som de förknippar med  
första gången de träffades eller liknande. Och våra  
kantorer har verkligen försökt vara tillmötesgående  
och lära sig allt som bara går att spela på en orgel. 

6. Finns det någon typ av begränsningar när  
det kommer till musikval?
– Det skulle kanske vara någon sång har en väldigt  
opassande text, men det har jag aldrig varit med om.  
De flesta vill ju ha något vackert som passar in i stämningen. 

TEXT:  
MICHAELA ROSENBACK

www.fontanamedia.fi • tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi 
• Sandvikskajen 13, 00180 Helsingfors

Brené Brown
Mod att vara sårbar
Varje gång en människa för-
söker vara kreativ eller inleder 
ett samtal som kan bli svårt tar 
hon en risk. Vi tror att vi vet 
att sårbarhet är samma sak 

som svaghet, men tänk om 
den i själva verket är en 

styrka?
Libris, pocket850

Anna Ekman (red.)
Det är dig jag har gett 
mitt hjärta
En samling korta texter om kärlek. 
En bok för dig som letar efter de 
allra vackraste orden. Här finns ut-
drag från prins Daniels bröllopstal 

till kronprinsessan Victoria, citat 
av William Shakespeare, dik-

ter av Tomas Tranströmer, 
Karin Boye, Moder Teresa, 

Evert Taube, Marilyn Monroe 
och många fler.

Libris, inb.

2200

Kristina Reftel
Alltid älskad  
– Samlingsvolym 
Här upprepas gång på gång 
budskapet: Du är sedd och äls-
kad av Gud. Vem du än är och 
vilka bördor du än bär på, så 

vill Gud alltid finnas vid din 
sida. Boken innehåller 
alla berättelser ur de 
fyra Alltid älskad-häf-
tena, och ur Legender 

och välsignelser.
Argument, inb.

1890

Vandra med mig – läs med mig!

Från ärtsoppa till hummer,
Carola´s  Deli fixar festen.

Hamngatan 47, 67900 Karleby
Ring 040-544 8242 

Meila carolaamickelsson@gmail.com
Carola   

Färdiga menyer på vår hemsida www.carolasdeli.fi
eller så skräddarsyr vi gärna en meny just för Er fest.

Nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre, och störst 
av dem är kärleken.
Kärlekens lov, 1. Korintierbrevet


