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KONTAKTA TEMPLET

Ett helt år måste ha gått från konfirmationen som medlem i kyrkan innan man kan komma
till templet för sin begåvning. Före vigseln behöver båda ha tagit emot sin egen
begåvning.
För egen vigsel, kontakta templets kontor på 08 500 655 00 senast en vecka före önskat
vigseldatum. Det är viktigt att ni läser detta dokument noggrant så att ni får all
information ni behöver. Om ni har ytterligare frågor, fråga templets personal, vi står gärna
till tjänst.

1.

2.

TEMPELREKOMMENDATIONER
A.

Tempelrekommendation. Ni behöver en rekommendation från er biskop eller
grenspresident. Se till att den är fullständigt ifylld och att den har tre
underskrifter – biskopens/grenspresidentens, stavs/missionspresidentens och er
egen. Om ni tidigare fått er egen begåvning, kontrollera att er rekommendation
fortfarande gäller och ta den med er.

B.

Rekommendation för förrättningar för levande. Ni måste också ha en
rekommendation för förrättningar för levande från er biskop eller grenspresident.
Han anger på rekommendationen alla de förrättningar som ni skall ta del av i
templet. Er biskop/grenspresident och stavs/missionspresident behöver skriva
under denna rekommendation.
DOKUMENTATION

För att vigsel skall kunna äga rum måste blanketten HINDERSPRÖVNING tas med till
templet. ”Hindersprövning” får man hos den lokala skattemyndighet, där man är bosatt.
Om någon av er har varit beseglad i templet tidigare, måste också ett brev från första
presidentskapet uppvisas.
3.

KLÄDSEL I TEMPLET

När förrättningar utförs bärs vita kläder som symboliserar renhet och värdighet. Lämpliga
kläder kan även hyras i templet.
Om bruden vill bära sin egen brudklänning skall den vara helvit, lång och inte urringad.
Om klänningen är kortärmad kommer långa ärmar fästas på klänningen provisoriskt under
tempelvigseln. Om klänningen är beige eller cremefärgad kan den inte användas i templet.
Mannen skall ha vit långärmad skjorta, vita byxor och vit slips. Både mannen och kvinnan
skall ha vita skor eller tofflor med vit, ljus eller grå sula.
Om ni har några frågor angående klädseln, tala då med Hjälpföreningens president i
staven eller i distriktet eller ring till templet.
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Om någon av er skall få sin egen begåvning, ta med ett exemplar av tempelklädnaden.
Tempelklädnad kan köpas i RetailCentret i gästhemmet mot uppvisande av giltig
tempelrekommendation.
Öppettider för Retailcentret:
Tisdag-Torsdag
07:30 - 13:00
Fredag
11:00 - 19:00
Lördag
07:30 - 13:00
4.

KLÄDSEL VID BESÖK I TEMPLET

Söndagsklädsel är lämplig klädsel för tempelbesök.
5.

6.

ANKOMSTTID
A.

Egen begåvning samt vigsel direkt efteråt. Om ni planerar att få er egen
begåvning samt bli vigda direkt efteråt bör ni komma till templet 1,5 timme
före planerad session. Ni bör ha en släkting eller vän med som er personliga
ledsagare. Brudgummen bör be en broder som redan fått sin begåvning och
bruden en syster som redan fått sin begåvning att vara ledsagare. Era ledsagare
skall komma tillsammans med er till templet. Andra som vill närvara kan
komma direkt till planerad session.

B.

Vigsel när ni redan tagit emot begåvningen. Om ni endast kommer för
vigsel bör ni vara i templet en timme före utsatt tid för vigseln. Bara familjen
och mycket nära vänner som redan fått sin begåvning och som har gällande
tempelrekommendation kan vara närvarande vid vigseln. De måste vara i
templet senast 30 minuter före ceremonin. De behöver inte ha vita kläder.
Kameror skall lämnas mot kvitto i rekommendationsdisken.
VITTNEN

Bjud in två personer som tagit emot sin begåvning för att vara vittnen till er
beseglingsceremoni. Om ni inte har några vittnen utser templet dem. Även vittnena bör
anlända till templet 30 minuter före vigseln för att kunna skriva under nödvändiga
dokument. De behöver inte vara klädda i vitt.
7.

FOTOGRAFERING

Om ni efter vigseln önskar ta kort inomhus så sker det på anvisad plats. Det är inte tillåtet
att fotografera på någon annan plats inne i templet. Vid lämplig väderlek rekommenderar
vi vår vackra trädgård utanför templet.
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