Vigsel

Riktlinjer till vigselförrättare i Pingst:
Att få vara vigselförrättare är stort hederuppdrag. Det är ett förtroende som de som gifter sig har
visat dig. Detta uppdrag kan du utföra eftersom riksdagen genom Kammarkollegiet har givit mandat
åt Trossamfundet Pingst att utbilda och delegera detta till dig som enskild pastor och er som
församling. Denna info skall ses som en ”lathund”. Mer information finns på vår hemsida,
www.pingst.se/vigsel
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När du som vigselförrättare genomför en vigsel skall det ske i enlighet med de
anvisningar som Pingst givit vid vigselkursen eller skickat ut i särskilt
medelande.
Du har rätt att viga alla som har intyg om att hindersfrihet för äktenskap finns
och är 18 år eller äldre.
Hindersprövningen måste vara giltig, både aktuellt datum och att du som
vigselförrättare är försäkrad om att det är rätt personer som står på
hinderprövningen (man skall kunna legitimera sig).
Som vigselförrättare är du ansvarig för att hålla dig uppdaterad och
tillgodogöra dig information från Pingst och Kammarkollegiet när det gäller
din vigselrätt.
Du har inte rätt att förrätta en ”borgerlig” vigsel. Om du hjälper en kollega
som inte har vigselbehörighet så måste denna vigsel också vara som en del i
en vigselgudstjänst.
Som vigselförrättare får du inte utföra några ”vigselliknande ceremonier” där
parterna kan uppfattas som makar utan att vara vigda. Du kan i gudstjänst ha
ex. välsignelse av borgerligt ingånget äktenskap eller förnyelse av
äktenskapslöften. Försäkra dig då alltid om att paret redan är gifta och
utelämna helt tillkännagivandet och vigselbeviset, de delar som under en
vigsel har med ditt myndighetsutövande att göra.
Du får aldrig ta betalt för att utföra en vigsel, men självklart kan du ta emot
ersättning för resa och eventuellt boende.
Du får inte skriva ett vigselbevis när du "delar" en vigsel med t.ex. präst om
det inte är du som gör den ”juridiska delen”.
Om du känner dig osäker - ring eller maila oss på Pingst! Hellre ett samtal för
mycket än att det blir fel. Skulle du hantera ett vigselärende fel så återkallas
din vigselrätt och ett nytt förordnande kan utfärdas tidigast efter ett år. Det är
alltså inte självklart att man får den tillbaka utan att det sker efter prövning
(utifrån hur allvarlig förseelsen varit). Det görs också en granskning av de
vigselrätter som är kopplade till samma församling.
Vigslar får bara ske inom Sveriges gränser, vigselakten måste vara på svenska.
Pingst kommer att se över vår struktur när det gäller att ”avkragas” och
inrätta en variant av "förtroenderåd". I dagsläget är det Daniel Alm och
Andreas Ardenfors som har möjlighet att dra vigselrätten.
Du som har vigselrätt förbinder dig att informera Pingst om du skulle vara
föremål för polisutredning eller andra oegentligheter.
Sida 1 av 2

Vigsel

•
•

•

•

Vigselförrättaren är också ansvarig gentemot den församling som vigselrätten
är kopplad till. Vigselförrättaren och församlingen är skyldiga att föra
vigselbok som förvaras på ett säkert sätt.
Varje församling ska ha en vigselsamordnare som är huvudansvarig för
vigselrätterna i församlingen. Personen har ett särskilt ansvar gentemot Pingst
för att församlingens vigselförrättare är uppdaterade och lämpliga. Skulle det
visa sig att rutinerna för vigselförrättarna i församlingen brister har Pingst
möjlighet att dra in samtliga vigselrätter i den församlingen.
Det är pastorer som förättar vigslar inom pingströrelsen. Pastorn ska vara
aktiv deltagare i pastorsnätverket och vigselförrättarens församling ska
bekräfta personen i sin roll (det är inte en lönefråga utan en fråga om kallelse
och funktion).
Skulle din tjänst förändras är du skyldig att informera Pingst om detta,
meddela fortlöpande förändringar när det gäller adress och kontaktuppgifter.
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