Anmälan om utträde ur
Svenska kyrkan
Jag anmäler utträde ur svenska kyrkan
………………………………………………
Namn

………………………
Personnummer

………………………………………………
Gatuadress

………………………
Postadress

…………………………………………………
Ort och datum

………………………
Namnteckning

Blanketten skickas till kyrkoherden i den församling där den som skall utträda ur
Svenska kyrkan är kyrkobokförd. Man kan även anmäla utträde genom
personligt besök eller per brev. Ett bevis om anmält utträde ur Svenska kyrkan
kommer att sändas till den adress om anges.
OBS! Utträdet gäller FR O M tidpunkten då blanketten kommit
kyrkoherden tillhanda medan skyldigheten att betala kyrkoavgift kvarstår
året ut.
Anmäler man utträde efter den 1/11 betalar man kyrkoavgift även
nästkommande år.
I och med att man inte tillhör Svenska kyrkan har man inte längre rätt till
kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel, eller begravningsgudstjänst. Alla
(även om man ej är medlem i svenska kyrkan) betalar begravningsavgift till
gravsättning och plats på kyrkogård.
Man har inte längre rösträtt vid kyrkliga val och är ej valbar i sådana val.

För kyrkoherdens/församlingens anteckningar
Inkom:………………………………………

Bevis utsänt:………...

Registrerat i kyrkobokföringen:…………….

Reg nr:………………

Sign:……………………..
Adress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Telefon:
0501-390500

E-postadress:
Webbadress:
VÄND SIDA
mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/mariestad
→

Mariestad
Till dig som tänker lämna Svenska kyrkan.

Här får du blanketten du behöver, och när vi har fått den tillbaka skickar vi dig ”Bevis om
utträde ur Svenska kyrkan”.
Vi som arbetar i Svenska kyrkan, och likaså förtroendevalda, beklagar naturligtvis att några
människor varje år väljer att lämna kyrkan. Självklart respekterar vi att människor tar
ställning i frågan om tillhörighet. Du skulle kunna hjälpa oss genom att kryssa för ett eller fler
alternativ här nedan och skicka med dina svar med utträdesblanketten. Du kan självklart även
på annat sätt höra av dig till oss, personligt, per telefon, skriftlig eller via e-post, om
anledningen till ditt utträde. När folk vill bli tillhöriga, talar de oftast om varför de vill det.
När människor lämnar kyrkan får vi sällan höra varför, och då är det bara för oss att gissa
varför.
o
o
o
o
o
o
o

Är det för att du är med i en annan församling?
Är det för att du helt enkelt tappat all kontakt med kyrkan?
Är det för att det är för dyrt att vara med?
Är det för att det finns kvinnoprästmotståndare?
Är det för att du har dåliga erfarenheter av kyrkan och blivit otrevligt bemött?
Är det för att du inte håller med kyrkan i för dig viktiga frågor?
Är det av någon annan anledning? I så fall vilken?.....................................................
………………………………………………………………………………………..

Vi gissar, du kanske vet svaret. Vi vill gärna bilda oss en uppfattning om varför människor
väljer att lämna kyrkan.
Hälsningar,

Willem-Jan Fens
kyrkoherde
Mariestads församling
Besök: Nygatan 23
Post: Box 2, 542 21 Mariestad
Tfn 390501
e-post: willem-jan.fens@svenskakyrkan.se

Adress:
Box 2, 542 21 Mariestad

Telefon:
0501-390500

E-postadress:
Webbadress:
VÄND SIDA
mariestads.forsamling@svenskakyrkan.se
www.svenskakyrkan.se/mariestad
→

