Anmälan om utträde ur Svenska kyrkan
För- och efternamn
Gatuadress

Den
blanke här
tt
för dig en är till
vill va som inte
ra
Svens medlem i
ka kyr
kan.

Postadress
Personnummer 					

Telefon/e-post

Ort och datum

Namnteckning

Ditt ärende kommer att behandlas så fort som möjligt.

Information kring utträde

Om du har barn

Utträdet gäller från den dag då blanketten kommit oss tillhanda. Ett
utträdesbevis kommer att sändas till dig. Den som har anmält
utträde senast 1 november betalar inte kyrkoavgift kommande
år. Den som är folkbokförd i Sverige betalar även i fortsättningen
begravningsavgift enligt begravningslagen (1990:1144).
Som medlem i Svenska kyrkan:
• kan du gifta dig och bli begravd i kyrkan
• bidrar du bland annat till verksamhet för barn och unga,
körer, familjerådgvning och jourhavande präst
• är du med och stöttar samhällets mest utsatta både i
Sverige och utomlands
• bidrar du till att kyrkobyggnaderna bevaras och kultur-		
historiska värden förs vidare till kommande generationer.
• kan du rösta i kyrkovalet och vara valbar till sådana val.
Om du så önskar är du alltid välkommen tillbaka som medlem.

Om ditt barn är medlem i Svenska
kyrkan så kommer anteckningen om dig
som vårdnadshavare finnas i kyrkobokföringen tills ditt barn har fyllt 18 år.
Anteckningen kan tas bort om du önskar det. Så länge någon av vårdnadshavarna är medlem i Svenska kyrkan
kommer barnet att vara antecknat i
avvaktan på dop. Om detta utträde
gör att ingen vårdnadshavare längre är
medlem men ni vill att barnet fortfarande ska vara antecknat i väntan på dop
ska ni återanmäla detta. Är barnet över
12 år ska barnet ge sitt samtycke.

Sänd blanketten till:
Svenska kyrkan i Huddinge
Box 1109
141 23 Huddinge

Svenska kyrkans anteckningar
Inkom

Församlingsherdens beslut

Registrerat i K-bok

Diarienummer

Registrerat av

Bevis utsänt

Svenska kyrkan i Huddinge
Flemingsberg, Huddinge, Sankt Mikael och Trångsund Skogås – församlingar i samverkan.
Mer information: 08-588 697 00 (växel), www.svenskakyrkan.se/huddinge.

