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Välkommen
till vigseln mellan

Örsås Kyrka

JOHN&



PSALM     “Vigselpsalm”      (Melodi från Psalm 199,
Den blomstertid nu kommer)

SÅNG   Elins och Jonatans val UTGÅNGSMUSIK   Viva la Vida

SÅNG | Come Give me Love

KLOCKRINGNING

INLEDNINGSORD

INLEDNINGSMUSIK     “En helt ny värld”

BIBELORD   1 Kor 13:4-7, 13

VIGSELAKT

HERRENS BÖN     “Vår Fader”

VÄLSIGNELSEN
& Jan-Åkes ord

Om kärlek och gemenskap
som rymd och frihet bär
om möjlighet att växa
till dem vi innerst är
om hem där barn och vänner
oss band i livet ger
om glädjen i vår kärlek,
till dig, vår Gud, vi ber

Om kärlek stark som döden
och liv som föder liv
om aktning för varandra
och nya perspektiv
om ömhet från ditt hjärta,
som allt med kärlek ser
om godhet i vår kärlek,
till dig, vår Gud, vi ber

Vår Fader, du som är i himlen.
Låt ditt namn bli helgat.
Låt ditt rike komma.
Låt din vilja ske, på jorden så 
som i himlen.
Ge oss idag det bröd vi behöver.
Och förlåt oss våra skulder,

En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljusoch lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

liksom vi har förlåtit dem som 
står i skuld till oss.
Och utsätt oss inte för prövning,
utan rädda oss från det onda.
Ditt är riket, din är makten och 
äran, i evighet.
Amen.

Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa.
Ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går oppav fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

På bröllopsdagen ber vi
till dig som kärlek är
Du lever mitt ibland oss
i glädjen nu och här
Vi prisar dig som skapar
och känner allt som sker
Förnyare av livet,
till dig, vår Gud, vi ber

Om kärlek som får djupna,
förlåta och förstå
om kärlek genom dagar
då mörkret skall förgå
om goda, ljusa dagar
då lyckan vänligt ler
om trohet i vår kärlek,
till dig vår Gud, vi ber

PSALM   201 - “Sommarpsalm”
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PRÄST: Jan-Åke Carlsson

MARSKALK: Benjamin Edlund 

SÅNG OCH MUSIK:
Elin & Jonatan Andersson

KANTOR:
Staffan Biörklund-Jullander

BRUDTÄRNA: Agnes Dickèr

Tack
Till alla medverkande


