Vigsel till
äktenskap
guide

Störst
är kärleken
Ni har mött den människa ni vill tillbringa resten av ert liv med.
Det är fantastiskt.
I kyrkan kan ni ingå äktenskap, be om Guds välsignelse
för er gemensamma vandring och samtidigt bjuda in nära
och kära att be för er. Vi anställda inom kyrkan glädjer oss med er
och är med och förbereder er lilla eller stora fest.
I stället för kyrklig vigsel kan man också välja en bönestund
eller välsignelse av äktenskapet.

Hindersprövning
En man och en kvinna har kommit överens om att gifta sig med varandra,
de har förlovat sig.
Eftersom en vigsel är en juridisk handling behövs hindersprövning
för äktenskap innan äktenskap kan ingås.
Genom hindersprövningen ser man till att det inte finns några hinder för att
de förlovade gifter sig med varandra i enlighet med finsk lagstiftning. Paret
kan be om hindersprövning genom att tillsammans besöka centralregistret
och fylla i den blankett som finns för ändamålet. Ett annat alternativ är att
skriva ut blanketten på den kyrkliga samfällighetens webbplats, fylla i den
hemma, be två vittnen bestyrka den och posta den till centralregistret.
Utredningen tar sju dagar.
Intyget om hindersprövning är i kraft fyra månader.
Intyget ges till prästen före vigseln.
Intyget kan också användas till att ingå äktenskap utomlands förutsatt
att den som viger är en präst i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland
som har vigselrätt i det ifrågavarande landet.

Lysning
Lysningen görs i allmänhet i den församlings kyrka som paret eller
bruden hör till. Man kan också be att lysningen läses upp i samband med en
gudstjänst i till exempel den kyrka där vigseln äger rum eller
i någon annan kyrka enligt parets önskemål.
Man kan komma överens om lysningen i centralregistret i samband med att
man inleder hindersprövningen.
Mer information om hindersprövning och de blanketter som behövs hittar
du på Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets webbplats
www.turunseurakunnat.fi > Livets fester

Förutsättningar för vigsel
Den evangelisk-lutherska kyrkan bör brudparet vara skriftskolgångna
medlemmar i kyrkan. Kyrklig vigsel är också möjlig för par där den ena
parten är medlem i ev.-luth. kyrkan och den andra parten hör till någon annan
kristen kyrka eller religiöst samfund. En förutsättning för kyrklig vigsel är att
man gått skriftskolan. Man kan också gå skriftskolan som vuxen.
Be en präst i församlingen om mer information.
Närmare anvisningar om en vigsel utomlands finns på Kyrkostyrelsens sida
för finländare utomlands: https://evl.fi/i-varlden/finlandare-utomlands/
livets-fester-utomlands/vigsel-utomlands/vigselratt

Var gifta sig?
Vigseln förrättas i allmänhet i en kyrka eller ett kapell.
Ett par kan också vigas hemma, på en festplats eller
något annat lämpligt ställe. Församlingarna har flera festliga
församlingslokaler. Hör dig för genom att kontakta den
kyrkliga samfälligheten på tfn 040 3417 111.
Service på svenska får man på numret 040 3417 012.
Vigseln kan om så önskas vara väldigt enkel. Det räcker med att prästen,
brudparet och två vittnen finns på plats. Vigseln kan ordnas hemma
i samband med välsignelse av hemmet eller skilt för sig.
Bokning av kyrkor, kapell och präst samt kantor sköts av bokningstjänsten vid
Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighet,
Eriksgatan 3 A, 20101 Åbo,
tfn 040 3417 011, turku.varauspalvelu@evl.fi,
www.turunseurakunnat.fi.
Service på svenska får man på numret 040 3417 012.

Ingående av äktenskap: vigselakten
1. Inledande musik
2. Inledande välsignelse
3. Inledningsord
4. Bön
5. Bibelläsning
6. Tal
7. Frågorna
8. Ringbön
9. Stadfästelse av äktenskapet
10. Psalm/musik
11. Kyrkans förbön
12. Herrens bön
13. Herrens välsignelse
14. Sändning
15. Avslutande musik
Vigselförrättningen kan delvis ändras enligt brudparets önskemål.
Det är bra att diskutera sina önskemål med sin egen vigselpräst.
Tala också i god tid med kantorn om musiken. Mer information om
bröllopsmusik finns t.ex. på www.hakanpaa.net.

Val av efternamn
Brudparet bestämmer tillsammans om sitt eller sina efternamn.
Paret meddelar om sitt beslut i samband med hindersprövningen.

Vigselanmälan och -intyg
Efter vigseln meddelar prästen centralregistret om att vigseln ägt rum.
Den vägen registreras uppgifterna i befolkningsdatasystemet.
Paret behöver inte själv anmäla vigseln och/eller ändring av efternamn,
eftersom uppgifterna om vigseln och ett eventuellt namnbyte automatiskt
förmedlas till statliga och kommunala myndigheter samt till
brudparets församling.
		
				

Välsignelse av äktenskap
Ett par kan också be om att få sitt äktenskap välsignat om den ena parten
inte är medlem i något trossamfund och den andra parten tillhör evangelisklutherska kyrkan. Äktenskapet kan också välsignas om paret redan har ingått
civilt äktenskap eller om en kyrklig vigsel har ägt rum i ett annat kristet
samfund än i den lutherska kyrkan. Man kan också be om välsignelse om
man har ingått äktenskapet utomlands. Förrättningen vid välsignelse av
äktenskap påminner till stora delar om vigselakten.

Bönestund för samkönat äktenskap
Ett par kan ordna en bönestund tillsammans med en präst eller annan
kyrkligt anställd och inbjudna gäster, men vigseln till äktenskap
sker hos magistraten.

Bönestund på årsdagen för vigseln
En bönestund kan ordnas på årsdagen av vigseln eller vid en annan tidpunkt
om paret så önskar. Ett gift par kan be om en bönestund till exempel efter en
kris som prövat äktenskapet som en bekräftelse på deras ömsesidiga band.
Bönestunden kan ordnas i kyrkan, i familjens hem eller på en festplats.
Bönestunden kan också hållas i samband med välsignelse av hem.

Hör dig för!
Be en präst i din församling om mer information. Kyrka, präst och kantor
kan man boka genom Åbo och S:t Karins kyrkliga samfällighets bokningstjänst,
tfn 040 3417 011, turku.varauspalvelu@evl.fi.
Service på svenska får man på numret 040 3417 012.
Övriga församlingslokaler utom kyrkor bokas via vaktmästarna, tfn 040 3417 111.

Nyttiga länkar
>> www.turunseurakunnat.fi > Livets fester
>> www.hakanpaa.net > häämusiikkia (bröllopsmusik)
>> www.om.fi > på svenska > publikationer > broschyrer om rättsliga frågor
> makens släktnamn och barns släktnamn
>> http://evl.fi/ulkosuomalaiset (endast på finska)
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