
Medlemskap



DEL AV GEMENSKAPEN
Kyrkan är Guds famn och familj

Varje år finns en majoritet av kyrkans nära sju miljoner medlemmar med i 
något av kyrkans sammanhang. Det kan vara i den lilla kören på landet, på 
konfirmationslägret eller i en insamling till Svenska 
kyrkans internationella arbete ”Hela världen”, för bistånd och 
utveckling. Du får stödja och delta i kyrkans kamp för kärlek, 
människovärde och livskvalitet.

Centrum i församlingens arbete är Guds kärlek till varje människa och vår 
kärlek till varandra. Kyrkan är mötesplatsen för människor som söker och 
längtar efter tro och gemenskap, glädje och inspiration, stillhet och tröst. Du 
har möjlighet att vara en del av den  
gemenskapen. 

Svenska kyrkan finns med i livets avgörande skeden. Det kan handla om dop, 
konfirmation, vigsel och begravning.

Svenska kyrkan är en 
gemenskap i glädje och 
sorg, i vardag och högtid. 



GUDSTJÄNSTEN
Gudstjänsten- en viktig mötesplats

Varje söndag och helgdag firas gudstjänst i din
församling. Gudstjänsten är veckans höjdpunkt,
då församlingen möts till glädje och tacksamhet 
över Jesu uppståndelse. Löftet om Guds kärlek
och närvaro går som en röd tråd genom allt.

En kristen gudstjänst kan gå till på många olika 
sätt men nästan alltid förekommer lovsång till 
Gud, textläsning ur bibeln och bön.

Alla är förstås välkomna att vara med: unga och 
gamla, troende och icke troende. I gudstjänsten
får vi hjälp att tolka våra liv och möta Gud.

Från första stund har de kristna samlats till
gudstjänst. Det fanns och finns ett behov att
träffas och lyssna till berättelserna om Jesus. 

Måltiden (nattvarden) är ett viktigt inslag i
gemenskapen. Det blev tidigt en kärleksmåltid
då man även påmindes om lärjungarnas sista
måltid tillsammans med Jesus. 

När det firas nattvard i gudstjänsten kallas den
gudstjänsten för mässa.



DIAKONI – SOCIALT ARBETE
Alla människor har ett unikt värde och är älskade av Gud

Diakoni är ett kyrkligt ord för social omsorg baserad på kärleken
till medmänniskan. Uppgiften är att lyssna, lindra och stödja,
att vara en röst åt den som inte hörs och att uppmärksamma orättvisor.

Det kan t.ex. vara besök hos äldre och sjuka, samtal, mötesplatser
för daglediga. Återkommande firas gudstjänster på äldreboenden
och när någon drabbas av sorg bjuds anhöriga in till en ”Leva vidaregrupp”.

Våra diakoner leder det sociala arbetet. I Tidaholm finns en präst placerad på
kriminalvårdsanstalen. Där möter han de intagna för samtal, gemenskap och 
gudstjänster.

Många människor söker sig till Svenska kyrkan vid kriser och katastrofer. 
Kyrkan finns med som stöd  både hemma i Sverige och i andra länder.
För många som vistas en tid utomlands blir Svenska kyrkan i utlandet en fast 
punkt i tillvaron och en viktig mötesplats. Ibland handlar det om när
personliga insatser  på hemorten. Genom det diakonala arbetet nås många 
människor som är sjuka, ensamma eller hemlösa. Både nära och långt borta 
ryms i samma kyrka.

Jourhavande präst
telefon 112



UNDER SAMMA HIMMEL
Act Svenska kyrkan 
Vi lever alla under samma himmel och har samma värde och rättigheter.
Men beroende på var vi föds eller vilket kön vi har, ser verkligheten olika ut.

Tillsammans med kyrkor, frivilliga och organisationer runt om i världen 
arbetar Act Svenska kyrkan arbetar långsiktigt mot fattigdom, orättvisor och 
förtryck – och agerar snabbt när katastrofen inträffar.

Läs mer och ge en gåva på www.svenskakyrkan.se/act

Act Svenska kyrkan är medlem i ACT-alliansen – ett nätverk av
trosbaserade organisationer och aktörer över hela världen.

ACT = ”Action by Churches Together” (”kyrkor som agerar tillsammans”)
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MÖTESPLATSER
- för alla åldrar

Största delen av medlemsavgiften går till den lokala 
församlingen. Avgiften ska bland annat räcka till 
vardagsarbetet med barn, ungdomar och äldre t.ex. 
körer, hembesök,”leva vidare grupp” och enskilda 
samtal.

Alla bidrar också till att vårda bygdens kyrkobygg-
nader och kulturhistoriska värden för kommande 
generationer.
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Fastighetsförvaltning 

18,1 %

Begravningsverksamhet
26,7 %

Församlingsverksamhet
46,9 %

Kyrkans grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva under visning, diakoni och mission.

Fördelning av kyrko- och begravningsavgift 
  

Administration  8,4%
Fastighetsförvaltning 18,1%
Begravningsverksamhet 26,7%
Församlingsverksamhet 46,9%

VART GÅR KYRKOAVGIFTEN?



VÄLKOMMEN
-som medlem i kyrkan

Att du och jag är med i kyrkan är 
en förutsättning för kyrkan i dag 
och i framtiden. Utan medlemmar 
förfaller våra kyrkor och kyrkans 
arbete för människor i vår bygd 
minskar. Som medlemmar är 
vi med och bevarar kyrkan till 
kommande generationer. 

Vårt medlemskap är en 
förutsättning för att verksamhet 
bland människor i alla åldrar 
och i livets alla olika skeden kan 
fortsätta. 
I centrum finns en flertusenårig 
tro på Gud, på människors lika 
och unika värde, på människan 
som ansvarig medskapare och på 
att Gud aldrig överger oss.

Du behövs!

Genom ditt medlemskap får du stödja 
och delta i kyrkans kamp för kärlek, 
människovärde och livskvalitet.

Svenska kyrkan, Tidaholm
Norra Kungsv. 9
Expedition tel. 0502-197 70
www.svenskakyrkan.se/tidaholm


