
Bröllop

Anmälan: 040-3100410   el. jsv@evl.fi
Arr.

Pedersöre prosteri, 
Svenska studiecentralen

Vi har tårtan till julens fester!
Även smörgåstårtor!på Lappstella

ÄT GOTTÄT GOTT

Matglada hälsningar Linda & Kenneth
Lappstella Krs. Tfn 06-221 2554   linda@lappstella.fi

Hemlagad lunch och makalösa sallader
Må-Fre. kl. 11-15

Festservice - Catering
Bröllop, kalas, släktträffar...

Hör av er så fixar vi festmåltiden!

Bilaga till 
KyrKpressen nr 10

Kyrklig vigsel  
i fem steg
siD 6

på kurs före 
äktenskapet
Baksidan

att överleva 
planeringen
siD 2

personlighet  
i buketten
siD 4
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”De firade att 
det inte gjorde 
något att det in-
te blev perfekt.”

INTRO SOFIA TORVALDS

Mer än semester
För att man ska nju-
ta av bröllopsplane-
ringen måste man 
antagligen se på 
den lite som man 
ser på en semes-
terresa: att plane-
ringen är halva det 
roliga. Vi människor 
är nämligen dukti-
ga på att leva i fle-
ra tidsdimensioner 
samtidigt och vi äls-
kar att befinna oss i 
framtiden.

Det kan vara pir-
rigt och härligt och 
underbart att leva i förväntan. Hur man går uppför 
gången i kyrkan! Hur allt liksom stannar upp, hur 
alla vänder sig och ser på en! Hur det bubblar upp 
av glädje i alla precis som i den där underbara bröl-
lopsscenen i filmen Love Actually.

Och medan vi tänker och planerar och förväntar oss 
är det viktigt att komma ihåg att bröllop faktiskt in-
te är en semesterresa.

Vår familj åkte en gång på en resa till ett främman-
de soligt land. Vi hade bara hunnit njuta av värmen 
i en dag då minstingen börja-
de kräkas. Snart var mamma 
sjuk, och sedan pappa. Och 
sedan storasyster. Det slutade 
med att vi satt hålögda och dar-
rande och kommunicerade på 
bruten spanska med en doktor 
som försökte få liv i den yngs-
ta som vid det laget var så matt 
och uttorkad att han bara rör-
de på ögonen. Hela tiden upprepade vi för oss själ-
va: Tur ändå att vi kom för två veckor. Tack och lov 
att vi inte  ska hem i morgon.

Jag har läst en underbar bröllopsberättelse i någon 
av författaren John Ortbergs böcker. Han berättar om 
en vigsel som han skulle förrätta. Medan hon skred 
mot altaret började bruden kräkas. Hon kräktes på 
sin blivande man och på sin mamma och alla grät.

Varje år brukade de samlas och fira jubileum och 
se på videoinspelningen från vigseln. De firade att 
de var gifta, att de var lyckliga. De firade att det in-
te gjorde något att det inte blev perfekt.

De firade att när bruden blev sjuk och föll så fanns 
det någon som tog emot henne.
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Konsten 
att planera 
ett bröllop
När det ska ställas till bröllop är det 
mångas drömmar och förväntningar 
som ska uppfyllas. För det första ska 
brudparet enas om hur deras vigsel och 
bröllopsfest ska utformas, medan fa-
milj och vänner gärna vill ha ett fing-
er med i spelet. Dessutom får man he-
la tiden läsa om årets bröllopstrender 
i tidningar och på internet. Att plane-
ra ett bröllop som alla blir nöjda med 
är svårt, men inte omöjligt.

Emma och Ron Lönnqvist gifte sig i 
oktober 2012. De är nu bosatta i Vasa, 
Emma studerar till speciallärare och 
Ron jobbar som husfar på lägerområ-
det Klippan.

- Vi planerade inte vårt bröllop lika 
länge som många andra, eftersom Ron 
ryckte in i armén i januari förra året och 
vi inte visste hur länge han skulle vara 
där, berättar Emma.

Så fort de fick veta att Rons militär-
tjänstgöring skulle ta slut på sommaren 
bestämde de sig för ett datum, och så 
småningom började planeringen ta fart.

Ron och Emma satte redan från bör-
jan upp ett enda mål: att gifta sig. De vil-
le ha orsaken till varför man firar bröl-
lop i tankarna hela tiden. Förutom det 
kom de också överens om att bröllopet 
skulle planeras gemensamt.

- Det blir ofta brudens fest, men jag vil-
le också vara med och planera, säger Ron.

Varken Emma eller Ron hade något 
drömbröllop i tankarna när de började 
planeringen, men båda ville gärna fira 
med nära släktingar och vänner. Em-
ma skrev sedan ner en lista med allt de 
måste göra, och prickade av punkter-
na varefter de blev gjorda.

- Vi delade ut uppgifter åt andra. Det 
gav oss mera tid att ta det lugnt och tän-
ka på vad det var vi gav oss in i, säger 
Emma. Ibland var det svårt att släp-
pa ansvaret, men efteråt är jag glad att 
jag gjorde det.

Båda håller med om att det var ro-
ligt med lite överraskningar på festen, 
speciellt när det gällde programmet där 
de helt och hållet gav över ansvaret åt 
programledarna.

Paret kände inte heller att deras fa-
miljer hade förväntningar på dem, vil-
ket de var glada över.

Den enda gången de ville uppfylla 
andras förväntningar var när inbjud-

Många viljor och förväntningar trängs i bröllops-
planeringen. emma och Ron Lönnqvist hanterade 
bröllopsstressen genom att påminna sig själva om 
att bröllopet inte bara firas för festens skull.

ningarna skulle skickas.
- Det finns så många man vill bjuda, 

men vi blev helt enkelt tvungna att dra 
en gräns för att bröllopet inte skulle bli 
allt för stort, berättar Ron.

- Ibland tror man att andra förvän-
tar sig något, fast de egentligen inte gör 
det. De flesta anser ju ändå att det är 
brudparets fest, säger Emma.

Rons och Emmas råd till de som pla-
nerar sitt bröllop är att be mycket till-
sammans.

- Det är skönt att sätta sig ner mitt i 
all stress och lämna allt i Guds händer, 
berättar Ron.

- Och håll fokus på att man firar bröl-
lop för det som kommer efter, påpe-
kar Emma.

- Bröllopsdagen går så snabbt och 
efteråt märker man att färgen på ser-
vetterna egentligen inte spelade någon 
roll, säger Ron.

Boris Salo är kaplan i Jakobstads 
svenska församling och har hållit på med 
äktenskaplig friskvård i flera år. Han an-

”Bröllopsdagen går så 
snabbt och efteråt mär-
ker man att färgen på 
servetterna egentligen 
inte spelade någon roll.”
Ron Lönnqvist

ser att brudparet först och främst mås-
te diskutera med varandra vad de vill.

- I dag är det ofta den blivande bru-
den som har flera tankar om hur bröl-
lopet ska se ut, säger Salo. Men båda ska 
känna sig delaktiga i bröllopet.

Planeringen av ett bröllop ser annor-
lunda ut beroende på om paret har bott 
tillsammans i flera år och kanske har 
barn, än om man börjar sitt gemen-
samma liv efter vigseln. I det senare 
fallet vill ofta föräldrar och släktingar, 
den äldre generationen, ha större in-
syn i planeringen. Därför är det vik-
tigt att paret vet vad de vill och på vil-
ka punkter de kan tänka sig kompro-
misser i planeringen med den äldre ge-
nerationen.

- Man ska komma ihåg att bröllops-
dagen också är en viktig och känslosam 
dag för föräldrarna, säger Salo. Men den 
äldre generationen måste också inse att 
det är brudparets stora dag.

Salo anser också att ekonomiska bi-
drag från föräldrar inte betyder att de 
har rätt att vara med och bestämma.

Många tror idag att bröllopet måste 
vara perfekt för att bli bra. De blivan-
de brudparen borde få en mer realistisk 
syn på bröllop och kärlek, annars finns 
det risk att man blir besviken. Man be-
höver inte heller ställa till en stor bröl-
lopsfest bara för att man gifter sig.

- I vår tid är det en stor industri att 
ställa till bröllop, säger Salo. Ännu vik-
tigare än att ställa till bröllop är att för-
bereda sig för själva äktenskapet.

emma Och Ron Lönnqvist vid lägerområdet Klippan, där de träffades, förlovade 
sig och hade sin bröllopsfest. 

TExT oCH FoTo: Hanna sanDBerg
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Bröllop    Examensfester    Affärsmiddagar   
Släktfester    Bemärkelsedagar    Familjefester   
Minnesstunder    Företagskonferenser/-möten

Julfester

Närpesvägen 41, 64200 Närpes
Tfn. 06-2243221    www.engelqvist.fi

Lincoln Town Car 
Stretchlimousine

★ bröllop 
★ studentfester 
★ födelsedagar 
★ teaterbesök 
★ företag

Tag kontakt med
 Peter Gunell

tfn 0400 848 815, ESSE

Ess-Limo

Limousine
Service

Boka sommarens 
fest hos oss!

Tel:06-7662 156 / 7662 151 
Gsm: 050-5906 380

fousfiness@fousfiness.com
www.fousfiness.com

öppet lördag och söndag
kl 12.00 - 16.00

andra tider enligt förhandsbokningar
plats för 120 matgäster

tel: 0400-668788
Bötombergen,

Lappfjärd

öppet lördag och söndag kl. 12 - 16
andra tider enl. förhandsbokningar

plats för 120 matgäster.
Boka bröllopsfesten i tid!

det viktigaste 
med bröllopet för 
Emma och Ron 
var att säga ja till 
varandra.
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”Brudbuketten är brudens personliga smycke”
Vackra blomsterarrangemang är en 
bekant syn på de flesta bröllop. Blom-
morna behöver inte vara dyra men de 
gör bröllopsfesten vackrare för gäster-
na och brudparet, säger florist Ingela 
Waismaa. En viktig sak att tänka på 
när man väljer blommor som är till-
gängliga när man gifter sig.

– Det lönar sig att ta årstiden i be-
aktande när man funderar på brudbu-
ketten eftersom vissa blommor endast 
går att få tag på under en viss årstid, 
som pioner till exempel. De är väldigt 
populära men man får tag på dem ba-
ra mellan påsk och mitten av juni, sä-
ger Waismaa.

Brudbuketten är en väsentlig detalj 
för de flesta brudar och får enligt Wa-

Finländska bru-
dar är ofta väl-
digt försiktiga 
och vill ha klas-
siska och tra-
ditionsenliga 
blommor.

Ingela Waismaa

Blommor har en stäm-
ningsskapande effekt och 
gör bröllopet till en högtidlig 
fest, säger florist Ingela Wa-
ismaa. Allt fler brudar väljer 
i dag en personligare stil på 
blommorna.

ismaa gärna sticka ut från de övriga 
blommorna.

– Brudbuketten är brudens person-
liga smycke och det behöver inte vara 
samma blommor i den som i bloms-
terarrangemangen i övrigt. De flesta 
brukar ändå föredra en enhetlig färg-
skala. Brudbuketten ska passa bru-
dens klänning och personlighet, be-
rättar Waismaa.

Enligt traditionen ska mannen be-
ställa brudbuketten eftersom den är en 
gåva från honom. Lever denna tradi-
tion fortfarande kvar eller bestämmer 
bruden själv hur buketten ska se ut?

– Under mina femton år i bran-
schen har det endast skett två gång-
er att brudgummen kommit och valt 
brudbuketten utan att bruden varit 
med. Det är väldigt ovanligt nuförti-
den. Självklart kan brudgummen vara 
med på brudmötet men det är också 
vanligt att bruden tar med sig brud-

främman eller sin mamma eller svär-
mor på mötet.

Brudens personlighet speglar of-
ta vilken typ av bukett hon väljer att 
skrida ner till altaret med. Både färg och 
form kan variera beroende på bruden.  

– Försiktiga brudar väljer färgmäs-
sigt vitt och grönt eller vitt och ljusrosa. 
De föredrar runda eller droppformade 
buketter. Färgsprakande personlighe-
ter vill oftast ha dramatiska färger och 
de vågar kombinera färger. Typiskt för 
dem är också att de vill ha en bukett 
med mera otraditionell form, den kan 
vara osymmetrisk eller formad som 
ett hjärta till exempel, berättar Ingela. 

En modell för hur en traditionell 
bukett ska se ut finns inte. Men för ett 
lyckat resultat bör man tänka på hel-
heten.

– Ofta har bruden en massa idéer 
som ska rymmas med. Då är det vik-
tigt att tänka på hur helheten ska se ut 

och hitta en harmonisk linje. Men fin-
ländska brudar är ofta väldigt försikti-
ga och vill ha klassiska och traditions-
enliga blommor.

Det lönar sig att stämma träff med en 
florist i god tid före bröllopet. Brudmö-
tet brukar äga rum ungefär en månad 
före bröllopsdagen.

– Jag frågar vilka brudens favorit-
färger är och om hon har en favorit-
blomma. Stilen på brudklänningen är 
också viktig. Vi går igenom allt väldigt 
noga eftersom en enda felaktig detalj 
kan förstöra bröllopsdagen för bruden.

Att gifta sig innebär en hel del kost-
nader för de flesta. Men att blommor 
måste kosta mycket för att se fina ut är 
enligt Ingela Waismaa struntprat.

– Blommorna behöver inte vara dy-
ra för att se vackra och festliga ut. Man 
kan skapa en enkel och elegant helhet 
utan att den måste kosta skjortan. Men 
även om man har en stram blombud-

TExT: nina linDqvist   
FoTo: ingela WaisMaa

Resor är vår hjärtesak – 
gläd Brudparet med ett 

resepresentkort från Ingves!

”
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”Brudbuketten är brudens personliga smycke”
ingela Waismaa 
är florist och 
trädgårdsmäs-
tare. Hennes 
viktigaste råd 
till brudparet är 
att fundera på 
helheten när det 
gäller blom-
morna.
FOTO: AnTerO  
WAismAA

BrudBuketten ska passa brudens klänning och 
personlighet. Buketten på bilden är gjord av vita 
rosor, orkidéklockor av Phalaenopsis och hjärtan på 
tråd.

BlOmmOr gör bröllopet till en högtidlig fest. Buket-
ten på bilden består av vita ranunkler och tuberosor. 
Manchetten är gjord av olivblad, rankor av hjärtan på 
tråd och eukalyptus.

den vårvintriga vintage buketten innehåller 
syrener, dubbla tulpaner, franska papegojtulpaner, 
pärlhyacinter, ranunkler, rosor och bladrosetter från 
fetknopp.

get så lönar det sig att anlita en florist 
som vet vilka blommor som finns un-
der en viss säsong och som kan kom-
ma med förslag som bruden kanske in-
te själv skulle komma på.

Att en röd ros symboliserar kärlek är 
något de flesta känner till. Men bröl-
lopens blomsterarrangemang saknar 
denna starka symboliska närvaro.

– Symboliken håller på att dö ut. 
Kunderna känner inte heller till sym-
boliken hos blomsorterna utan foku-
sen ligger på färgernas effekt. Har man 
bröllopet i en mörk festsal så väljer man 
ljusa blommor för största möjliga ef-
fekt.

De flesta som gifter sig i kyrkan väl-
jer att smycka kyrkan med blommor. 
Även om församlingen har hand om 
blomsterarrangemangen i kyrkan 
i normala fall kan brudparet vända 
sig till en florist om de är missnöjda 
med den egna församlingens blom-

mor på altaret på bröllopsdagen. En-
ligt Ingela satsar församlingarna in-
te alltid på blommorna och då kan 
brudparet välja att själv skaffa blom-
mor till kyrkan. Men det finns vissa 
regler man måste följa.

– De liturgiska färgerna spelar en 
roll i vissa fall men det varierar väl-
digt mycket mellan olika församling-
ar hur stor vikt man fäster vid dem. 
Man frångår ofta de liturgiska fär-
gerna när det gäller bröllop och låter 
bruden välja vilka färger hon vill. Det 
viktigaste är att det är snittblommor 
och inte krukväxter. Ifall det finns ett 
krucifix på altaret får blommorna in-
te vara högre än det eftersom tanken 
bakom blommorna på altaret är att de 
är en offergåva till Gud. Det handlar 
alltså inte om att bara pynta kyrkan 
för att det är bröllop. Av samma or-
sak används inte heller krukväxter. 
Men det finns ingen begränsning för 

hur mycket blommor som får finnas 
i kyrkan – dekorera med god smak 
är mitt råd.

Ingela Waismaa säger sig ha märkt 
en klar förändring när det gäller brud-
parens önskemål och val av blom-
mor. En personlig bukett är vad da-
gens brud vill ha. 

– Brudbuketterna har förändrats. 
Buketterna i dag innehåller fler färg-
kombinationer än förr och fler ny-
anser. Istället för endast rosa och vi-
ta blommor kan buketten i dag bestå 
av gräddvita, ljusrosa och mörkrosa 
blommor. Många brudar läser även 
utländska bröllopsmagasin och inspi-
reras av dem. Allt fler brudpar väljer 
att ha en personlig stil på sitt bröllop 
och det syns även i valet av blommor.

Skärgårdsläget Varppi
- café håller öppet dagligen 
  21.6-11.8. kl.12.00-18.00
- 10 inkvarteringsrum
- mat, förfriskningar, bastu, simstrand
- världsarvskryssningar

FEST PÅ VÅG ett 
minne för livet
Bröllop, märkesdag eller 
släktmöte i skärgårdsmiljö 
med kryssning, långbord 
och bastubad som 
inspirerande inslag.

Svedenv. 66 Jakobstad Tel. 06-7813200

Våra yrkeskunniga florister 
hjälper er att skapa 

ert eget drömbröllop

Besök: www.sunds.fi 
för inspiration inför bröllopet

cOrsagen sOm matchar 
vintagebuketten består 
av fetknoppsblad, pärl-
hyacinter och blommor 
från saint paulia.
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Vigselringarna 
från oss

Olle Andersson Lundgatan 22, 06100 Borgå
tel/fax 019 524 6975

www.tvasystrarssota.fi 

Tunnbrödsrulle, småbröd, pralin,
din fest ska vara fi n.
Cupcake, hallon, choklá,
vi lagar det Du vill ha.
Låt Dina gäster få smaka,
vår mycket omtyckta kaka.
Bjud det som är bäst,
på Din stora fest!

När känslan avgör!
Kom och bekanta Er med 

vårt otroligt stora sortiment 
av brud- och festklänningar.

Personlig betjäning.

Välkommen!

Skolhusgatan 30A2, Vasa
Tfn. 06-317 0187

boutiquebeautyvasa@gmail.com

Boka
 tid!

Hyr vår lokal för ditt 
bröllop eller andra fester!

Wassor Uf
tfn: 050-3500934

Kvevlax Uf
www.kvevlaxuf.sou.fi

Korsnäs ungdoms-
och byaförening

tfn: 050-5971930

Norrnäs Uf
www.norrnas.fi

Ytterjeppo Danspaviljong
Tfn: 044-7218244

Gerby Uf
tfn: 043-8244144

Hellnäsnejdens Uf
tfn: 040-4804198

Nedervetil Uf
tfn: 0500-645121

Purmogården
tfn: 050-5310640

Pörtom Uf
www.portomuf.fi

Böle Uf
www.boleuf.com

Kimo Uf
tfn: 050-5740575

Tfn 06-3457 609,
050-336 0855

maxmo.hembageri@netikka.fi
www.maxmohembageri.fi

Närpesvägen 14, Närpes
06-2242022
info@nygards-urguld.fi
www.nygards-urguld.fi

Känn ljusets 
beröring

Norra Esplanadgatan 3,  22100 Mariehamn
Tel 018-14130,  Fax 018-17130

e-mail parkhotel@vikingline.fi    www.vikingline.fi/parkalandiahotel

inneh. Nancy Engblom
Rimalvägen 239

HELSINGBY
Tel. 06-320 1366

* Bröllopstårtor från oss enl. egen design el. standardmodell

* Smakfulla smörgåstårtor

* Traditionella vetekransar och längder, gott matbröd

* Handgjorda chokladpraliner, småbröd och annat gott

Ring el. kom och träffa oss, vi hjälper med planeringen!

Tel. 2241423(Konditori) Närpesv.19, 2242496(Bageri)

Herkulliset kotileipomotuotteet Pakilasta

Teemme täytekakut, voileipäkakut ja muut leipomo-
tuotteet. Tilaukset nopeasti, joustavasti ja edullisesti 

niin pieniin kuin suuriinkin tilaisuuksiin.

Kotileipomo
AJAN-HERKKU OY

Taulutie 33, Itä-Pakila- p. 728 1220

AMIŚ HAIR & BEAUTY
Ann-Marie Sand

Ekofrisör. Tel. 050-348 9713
www.amisekofrisor.fi

Närpes 050-343 6770, Ö-Malax
www.harfixsara.fi

Sjövägen 271, 66210 Molpe
Tel. 06-347 6754, 040-910 0421

www.strand-molle.fi

* catering

 www.rundamunken.fi
       tel:0400 905 541

Festservice  sedan 1988



BRÖLLOP 7KyrKpressen torsdag 7.3.2013
09-612 615 49, redaktionen@kyrkpressen.fi

Den kyrkliga vigselns ABC
”Den kyrkli-
ga vigseln i sin 
enklaste form 
kräver bara att 
en präst, brud-
paret och två 
vittnen närva-
rar.”

Gifta sig kyrkligt – hur gör 
man då? Här berättar vi allt 
du behöver veta på vägen till 
altaret.

TExT: eriKa rÖnngÅrD 
ILLUSTRATIoN: Malin aHO

För många står kyrkbröllopet för det 
traditionella och det storskaliga. Men 
den kyrkliga vigseln finns inte till en-
bart för de par som vill fylla kyrkbän-
karna med många inbjudna gäster. En 
kyrklig vigsel genomförs ofta i en kyr-
ka eller ett kapell, men den kan också 
genomföras i någons hem, ute i naturen 
eller på en annan lämplig plats. Många 
bröllopsgäster är inte heller ett krav för 
att få gifta sig i kyrkan. Den kyrkliga 
vigseln i sin enklaste form kräver ba-
ra att en präst, brudparet och två vitt-
nen närvarar.

I Finland kan man gifta sig anting-
en kyrkligt eller civilt. En kyrklig vig-
sel är en juridisk handling. Samtidigt 
är den kyrkliga vigseln också en helig 
förrättning där man ber om Guds väl-
signelse över äktenskapet.

De flesta vigslar sker under våren och 
sommaren. Om man vill gifta sig un-
der den tiden på året är det extra vik-
tigt att vara ute i god tid när man re-
serverar kyrka och festlokal. Försam-
lingens pastorskansli kan ge närma-
re information om hur vigselkyrkorna 
bokas. Det är vanligt att församlingens 
egna medlemmar har förtur till de po-
puläraste vigselkyrkorna.

Man måste inte välja en av försam-

lingens präster som vigselförrättare, 
man kan också be någon annan präst 
att förrätta vigseln. Väljer man en präst 
som kommer från en annan församling 
är det bra att komma ihåg att man kan 
behöva betala reseersättning om präs-
ten får resa långt för att ta sig till vigseln.

Hindersprövning
För att man ska kunna gifta sig i kyr-

kan måste åtminstone den ena av de 
blivande makarna vara konfirmerad 
och höra till kyrkan och den andra till 
en annan kristen kyrka eller ett annat 
kristet trossamfund. Om bara den ena 
hör till kyrkan och den andra inte hör 
till något kristet samfund kan man in-
te få kyrklig vigsel. I det fallet kan man 
ändå ordna en kyrklig välsignelse ef-
ter den civila vigseln. Den kyrkliga väl-
signelsen kan utformas så att den på-
minner om en kyrklig vigsel. Den stora 
skillnaden mellan vigseln och välsig-
nelsen är att välsignelsen inte är juri-
diskt bindande. Därför formuleras de 
frågor som prästen ställer paret annor-
lunda än under en vigsel. I välsignel-
sen ingår inte heller ringbön eller ring-
löften eftersom man anser att utväx-
landet av ringar hör ihop med vigseln.

Förr talade man om att ta ut lysning 
innan man gifte sig. Numera kallas lys-
ningen hindersprövning. Den anhåller 
man om att få antingen hos brudens el-
ler brudgummens magistrat. Man kan 
också gå till pastorsexpeditionen i nå-
gonderas hemförsamling. 

Hindersprövningen finns till för att 
kontrollera att det inte finns något som 
hindrar paret från att gifta sig. Båda 
måste till exempel vara 18 år fyllda och 

ingen får vara gift sedan tidigare. Hin-
dersprövningen kontrollerar också att 
paret inte är nära släkt med varandra. 
Efter avklarad hindersprövning får man 
ett intyg från pastorsexpeditionen. In-
tyget kan man få ut en vecka senare och 
det är giltigt i fyra månader.

Det som fortfarande finns kvar sedan 
hindersprövningen kallades lysning är 
uppläsningen av parets namn i gudstjäns-
ten. Det här gör man för att församling-
en ska kunna be för deras äktenskap. Om 
man inte vill att namnen ska läsas upp kan 
man meddela församlingen om saken.

vigselsamtal
Före vigseln har man ett samtal med 

prästen. Vigselsamtalet finns till för att 
brudaret ska bli bekanta med prästen 
och kunna diskutera önskemål inför 
vigseln, men samtidigt finns samtalet 
också till för att man ska kunna prata 
om äktenskapets betydelse med präs-
ten. Det här är också ett bra tillfälle att 
tillsammans med prästen börja fylla i 
vigselformuläret och meddela vilket 
släktnamn paret kommer att ta i och 
med vigseln. I samband med vigsel-
samtalet kan man be att få öva vigsel-
akten. Det går också att boka in en se-
parat övning där även andra personer 
som har en uppgift under vigseln kan 
vara med – till exempel bestman el-
ler hedersmarskalk och brudtärnan.

Inför vigseln behöver man diskutera 
musikvalet med kantorn.Det kan man 
göra i samband med vigselsamtalet el-
ler också boka in ett samtal bara med 
kantorn. Församlingens kantor har of-
ta goda tips på vigselmusik. Brudparet 
får föra fram sina önskemål när det gäl-

ler musiken, men det är bra att kom-
ma ihåg att vigseln påminner om en 
gudstjänst och att musiken ska passa 
in i det sammanhanget.

I en del församlingar deltar också nå-
gon annan från församlingen i vigsel-
samtalet för att informera paret om de 
seder och bruk som hör ihop med den 
kyrkliga vigseln. Församlingens per-
sonal kan dessutom ge instruktioner 
till andra medverkande och till exem-
pel berätta om hur gudstjänstrummet 
får dekoreras eller hur man använder 
mikrofonerna.

Vigselakten kan genomföras enligt 
två olika formulär. Den kan också för-
längas till en brudmässa – då firas vig-
seln som en högmässa och vigseldelen 
av högmässan sker mellan välsignelsen 
och kyrkans förbön. Under vigselsam-
talet kan brudparet och prästen diskute-
ra vilket formulär som passar dem bäst.

Mer information om att gifta sig i kyr-
kan hittar du på kyrkans webbplats evl.
fi eller hos din egen församling.
Källa: evl.fi

ChECKlISTa  
INföR vIgSElN

• Reservera vigselkyrka och boka 
präst via pastorskansliet.
• Bjud in gäster - vill ni inte fira en 
stor bröllopsfest behöver ni åtmins-
tone två vittnen för själva vigseln.
• Be om intyg över hindersprövning 
från pastorsexpeditionen
• Boka in ett vigselsamtal med prästen.
• Diskutera musiken med kantorn.

alla steg på 
väg mot vigseln.

Ring pastors-
kansliet för 
att boka präst 
och kyrka.

Datumet är spi-
kat – dags att 
bjuda in gästerna!

Anhåll om 
hindersprövning.

Boka in ett samtal 
med prästen för att 
diskutera vigseln.

Prata med 
kantorn om 
musikvalet.

”
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Du har varit med och 
hållit bröllopsförbere-
dande kurser. vad går en 
sådan ut på? 
– Kursen går ut på att få 
verktyg för att klara sig 
i olika situationer som 
uppstår för varenda gift 
par. Till exempel hur man 

kommunicerar, löser kon-
flikter och hanterar eko-
nomin.

– Man kan jämföra det 
med att ta körkort. Det är 
bra att först lära sig teorin 
för att kunna omsätta den 
i praktiken.

vad går man miste om 
om man inte går en bröl-
lopsförberedande kurs?
– Man går miste om en 
helg på tumanhand då 
man bara får koncentre-
ra sig på varandra och sitt 
kommande äktenskap. Att 
sätta sig ner ett veckoslut 
och fundera på de stora 
sakerna i sitt äktenskap är 
kanske inget man vanligt-
vis tar tid för.

– Man får också oli-
ka modeller från par som 
har varit gifta en längre tid 

som har upplevt och gått 
igenom saker. Genom de-
ras erfarenheter kan man 
se att även om det skul-
le krångla till sig finns det 
en utväg och en vilja att 
kämpa för äktenskapet.

Finns det något alterna-
tiv eller något som på-
minner om en bröllops-
förberedande kurs?
– Jag har inte stött på nå-
got annat faktiskt. Det 
finns förstås böcker och 
allmänna råd att få men 
jag har inte hört om något 
annat där man tillsam-
mans skulle delta.

Har du själv någon er-
farenhet av att gå på en 
sådan kurs?
– Jag och min man gick 
en för sju år sedan och vi 

tycker att vi har haft stor 
nytta av den. Vi minns 
den båda som en ro-
lig och fin helg som varit 
bra för vår relation. Den 
var inte bara rolig utan 
också väldigt lärorik. Vi 
fick lära oss hur vi kom-
municerar bäst med var-
andra, lära oss om våra 
kärleksspråk och saker 
som berör ekonomin.

– Vi fick gå igenom hur 
vi prioriterar djupare sa-
ker i livet och lära oss att 
stå på samma grund och 
att staka ut vår gemen-
samma väg. 

 ¶ JOHAn mYrsKOG

4 fRågOR TILL

Tanja Forsblom

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

 

Ord som lyser
Skimrande ord från diktens, 
talens, sångernas och litteratu-
rens värld. I det inledande avsnit-
tet ”Det är dig jag har gett mitt 
hjärta” lyser ord om kärleken.
Inb 32,50

Små ord om kärlek
Håll kärleken levande
Alf B Svensson
Inspirerande och rolig läs-
ning – inte minst tack vara de 
humoristiska illustrationerna!
Inb 13,80

Bli ett • vara två
Christina Halldorf
Kloka och insiktsfulla råd 
omkring utmaningarna att bli 
ett men ändå vara två.
Inb 31,50

Att vara kär 
är roligt, som 
att åka en bra 
rutschkana.
Aida, 7 år i Ord som lyser

www.fontanamedia.fi 
tfn (09) 612 615 30 • info@fontanamedia.fi

är en trivsam restaurang i Gamla Borgå. Den grundades för över 
26 år sedan och har blivit ett av stans populäraste lunchställen. Vi 
erbjuder också högklassig catering för alla slags fester. Vårt varu-
märke är finländsk husmanskost i rejäla portioner. Maten tillreder 
vi själva av högklassiga råvaror.

I källaren inreddes 2005 en stämningsfull beställnings- 
restaurang med plats för 60 gäster. Perfekt för fester, möten och 
andra grupptillställningar.

Vi erbjuder också högklassig catering för alla slags fester. Du kan 
avhämta delikatesserna 
direkt från restau-
rangen eller beställa 
individuell service, 
alltefter behov.
Lunchrestaurang 
Hanna-Maria är 
öppen året runt och 
hälsar alla slags mat-
gäster välkomna!

Mellangatan 6, 
06100 Borgå
Tel: 0207 189 616

Hanna-Maria


