Kärlekens ceremoni
Nu kan jag äntligen erbjuda en ceremoni formad av min kärlek till det mest magiska av alla förbund:
Äktenskapet. Jag har mött så många fantastiska brudpar som gett mig inspiration om hur denna
magiska stund kan utformas på ett personligt, varmt och meningsfullt sätt som verkligen hyllar
kärleken.
Jag har den största respekten inför uppdraget och vill att ni som väljer mig som ceremoniledare även
får den juridiska biten säkerställd. Alla har en unik familjesituation och valet att ingå äktenskap, eller
avstå, får stora juridiska konsekvenser både i livet och vid dödsfall. Det är något som jag önskar att alla
ska vara medvetna om.
Om ni väljer mig som ceremoniledare får ni därför ett första kostnadsfritt samtal med en av
Advokatbyrån Kaidings erfarna advokater, som tittar på er familjesituation. Ni kan vara trygga med vad
ert äktenskap eller avstående innebär juridiskt. Därefter kan ni besöka stadshuset om ni vill registrera
äktenskapet hos Skatteverket.
Med mig kan ni starta er gemensamma resa på ett minnesvärt sätt, eller manifestera er kärlek utan att
blanda in politik eller religion. Vi ägnar oss åt en magisk ceremoni där ni själva utformar era löften,
som blir ert äktenskapskontrakt med varandra. Ceremonin kan genomföras på flera olika sätt.
Personligen är jag väldigt förtjust i handfästningsceremonin som ett sätt att försegla äktenskapet. Det
är en gammal mytomspunnen tradition som i grunden härstammar från seden att skaka hand för att
verkställa ett handelsavtal. Jag tycker även att det är fint att tända ljus eller lyktor för de som inte kan
närvara, eller att plantera en växt eller ett träd som ska vårdas under äktenskapet.
Men det är vi tillsammans som skapar den ceremoni som passar just er. Det är era personligheter som
ska vävas samman och mötas på ett sätt som blir speciellt och stämningsfullt för er. Som
ceremoniledare utgår jag helt från kärleken och den fria viljan. Det är er dag, och den ska ni kunna fira
precis som ni vill.
Känner ni att jag är den ceremoniledare ni letar så är ett första möte kostnadsfritt. Vi pratar om vad ni
vill uppleva och lär känna varandra lite bättre. Väljer ni att gå vidare med mig tar jag ett arvode
baserat på den tid jag lägger på att skapa er personliga ceremoni. Vi bestämmer omfattningen
tillsammans och ni får alltid ett kostnadsförslag att ta ställningen till.
Med kärlek.
/Nina Nyman

Kärlekens ceremoni baspaket
Jag leder er personliga ceremoni utformad från era önskemål. Ni får fritt bestämma plats, musik, och
innehåll. Jag pratar om hur ni fann varandra, om kärleken, äktenskapet, den fria viljan och framtiden.
Ni får överlämna era löften som blir ert äktenskapskontrakt till varandra. Sedan bir det ringceremoni
om ni önskar.
Grundpris: 4 995:- . Resekostnader tillkommer.
EXEMPEL PÅ TILLVAL
Webbvigsel
Vi filmar och livesänder er ceremoni om ni vill överraska släkt och vänner.
Från 1 450:Filminspelning
Vi filmar ceremonin och levererar oredigerat material på usb.
Från 595:Rislyktor
Vi låter gästerna önska in kärlek och lycka i äktenskapet och skicka iväg sina hälsningar i svävande
lyktor.
Från 750:Sandceremoni
Ni fyller tillsammans sand i en vacker flaska som symbol för er gemensamma framtid.
Från 995:Kärlekens träd
Ni planterar ett träd tillsammans som precis som kärleken ska vårdas gemensamt.
Från 1 495:Handfästningsceremoni
En symbolisk handling där era händer knyts samman för att manifestera era löften till varandra.
Från 2 795 :Schamansk ceremoni
Mystik med trumma och eld inspirerat av den peruanska ursprungbefolkningens visdom.
Från 3 995 :-

The sky is the limit
Kom med era egna önskemål så gör jag mitt yttersta för att förverkliga dem!
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