Anmälan om utträde ur Svenska kyrkan
Jag anmäler utträde ur Svenska kyrkan

För- och efternamn

Personnumer (för dig som saknar personnummer, fyll i födelsedatum)

Gatuadress

Postnummer, postort, ev. land
E-postadress

Telefon

Ort och datum

Namnteckning
För folkbokförd i Sverige ska blanketten skickas i original till den församling där du är kyrkobokförd.
För ej folkbokförd i Sverige ska blanketten skickas i original till närmaste församling.
_______________________________________________________
Ett bevis kommer att skickas till den som har anmält utträde ur Svenska kyrkan. Utträdet gäller från och med den
dag då blanketten kommit församlingens kyrkoherde tillhanda. Den som har anmält utträde senast den 1
november och är folkbokförd i Sverige betalar inte kyrkoavgift kommande år. Den som har anmält utträde efter den
1 november betalar kyrkoavgift nästkommande år. Den som är folkbokförd i Sverige betalar även i fortsättningen
begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144).
Den som inte är medlem i Svenska kyrkan har inte rätt till kyrkans tjänster som konfirmation, vigsel eller
begravningsgudstjänst. Man har inte rösträtt vid kyrkliga val och är inte valbar i sådana val.
Du är alltid välkommen till kyrkans gudstjänster och konserter och att bli medlem i Svenska kyrkan igen.
Läs mer om Svenska kyrkans tro och verksamhet på www.svenskakyrkan.se.
Ett barn som inte tillhör Svenska kyrkan och är folkbokförd i Sverige, men har vårdnadshavare som tillhör kyrkan och är
folkbokförd i Sverige, kan finnas antecknat i avvaktan på dop eller meddelande i kyrkobokföringen. Anteckning tas bort ur
kyrkobokföringssystemet när barnet blir fyra månader eller vårdnadshavaren begär att anteckningen ska tas bort.
Likaså kan det finnas anteckning för vårdnadshavare som inte tillhör kyrkan och är folkbokförd i Sverige, men har barn
under 18 år som tillhör kyrkan. Anteckningen tas bort ur kyrkobokföringssystemet när barnet blir 18 år eller
vårdnadshavaren begär att anteckningen ska tas bort.
Information om hur Svenska kyrkan hanterar dina personuppgifter och om dina rättigheter enligt
dataskyddsförordningen finns på www.svenskakyrkan.se/personuppgifter.
För kyrkoherdens/församlingsexpeditionens anteckningar

Inkom

Kyrkoherdens beslut

Registrerat i kyrkobokföringen

Diarienummer

Registrerat av

Bevis utsänt

