
anmälan om inträde i svenska kyrkan för barn under 18 år

_______________________________________________ _______________________________________________
Namn Personnummer (ååååmmdd-nnnn

_______________________________________________ _______________________________________________
Gatuadress Postnummer och ort

om det finns två vårdnadshavare ska båda underteckna blanketten

_______________________________________________ _______________________________________________
Namnteckning vårdnadshavare 1 Personnummer vårdnadshavare 1 (ååååmmdd-nnnn)

_______________________________________________ _______________________________________________
Namnteckning vårdnadshavare 2 Personnummer vårdnadshavare 2 (ååååmmdd-nnnn)

_______________________________________________ _______________________________________________
Ort och datum Telefonnummer

samtycke för barn som fyllt 12 år
Jag samtycker till att min/mina vårdsnadshavare meddelar att jag vill vara medlem i Svenska kyrkan:

_______________________________________________
Namnteckning

är barnet döpt? markera då ett alternativt nedan
□ Barnet är döpt i Svenska kyrkan □ Barnet är döpt i en annan kristen kyrka

Ett barn som inte tillhör Svenska kyrkan, men har vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan, kan finnas antecknat i avvaktan på dop eller med-
delande i kyrkobokföringen. Anteckningen tas bort ur kyrkobokföringssystemet när barnet blir fyra månader eller vårdnadshavaren begär att  
anteckningen tas bort. Likaså kan det finnas anteckningar för vårdnadshavare som inte tillhör kyrkan, men har barn under 18 år som tillhör  
kyrkan. Anteckningen tas bort ut kyrkobokföringssystemet när barnet blir 18 år eller vårdnadshavaren begär att anteckningen tas bort.

För oss inom Svenska kyrkan är det viktigt att du ska känna dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Vi skyddar den information som 
du anförtror oss med, samt följer de lagar och regler som finns för att skydda din integritet. Personuppgiftsbehandlingen regleras av EU:s  
dataskyddsförordning, GDPR. För mer information, vänligen besök www.svenskakyrkan.se/botkyrka/information-om-personuppgifter

för kyrkoherdens och församlingsexpeditionens anteckningar

____________________________________________ ____________________________________________
Inkom Kyrkoherdens beslut

____________________________________________ ____________________________________________
Registrerat i kyrkobokföringen Diarienummer

____________________________________________ ____________________________________________
Registrerat av  Bevis utsänt

Inträdesblanketten postas till Botkyrka församling,  
Box 240, 147 01 Tumba . Den kan lämnas till personal i 
någon av våra kyrkor eller på församlingsexpeditionen 
på Grödingevägen 4 i Tumba.



Du är välkommen till kyrkan oavsett om du är medlem 
eller ej. Men som medlem hjälper du Svenska kyrkan 
att jobba för de unga, de äldre, flyktingar, fred och en 
bättre värld. Vi gör det 12 månader om året, i Sverige 
ochi hela världen. Ditt medlemskap betyder mycket 
för många.

Nästan alla som lever i Sverige kommer någon gång i sitt 
liv i kontakt med Svenska kyrkan. Det kan vara när livet 
känns som bräckligast eller absolut bäst - och allt där- 
emellan. Oavsett när, ska mötet med Svenska kyrkan 
lyfta, stärka och ge hopp. Kyrkan är en plats att vara stolt 
över. Som medlem gör du allt möjligt!

Medlemskap för dig som är under 18 år
Du som är under 18 år är välkommen som medlem med 
vårdnadshavares godkännande. Om du är 12 år eller äldre 
ska du samtycka till inträdet.

Är du redan medlem? Tack för att du är med. Om inte - tycker du att kyrkan står för något gott? Då är du 
välkommen som medlem, för att inte bara ta del av allt det vi erbjuder utan även stötta kyrkan i dess uppdrag.

Medlemskap i Svenska kyrkan
för dig som är under 18 år

Om du har frågor eller funderingar kan du ringa vår församlingsexpedition på telefon 08-530 222 00.  
Mer information kan du även hitta på svenskakyrkan.se/botkyrka

Botkyrka församling @botkyrkaforsamling

Varför bli medlem i Svenska kyrkan?
Här är 20 fina skäl till att bli medlem oavsett om du har en gudstro eller en tro och hopp om en finare värld:

Kyrkans öppna förskola och andra aktiviteter där små barn och deras föräldrar kan mötas • läger, ungdomskaféer 
och andra mötesplatser för ungdomar • hembesök och sjukhusbesök för att stötta sjuka eller människor i kris  
 • gudstjänster, för alla i livets glädjeämnen och sorger, förtvivlan och hopp • gemenskapsträffar 

för äldre och ensamma • jourhavande präst att kontakta i krissituationer under den tid 
på dygnet då många andra resurser är stängda • arbete i krissituationer med lokala 
kriscentrum, samtalsstöd med mera • själavårdssamtal när livet känns tufft och man 
behöver någon att prata med • gratis eller subventionerad familjerådgivning • olika 

projekt för stöd till människor i arbetslöshet ett rikt musikliv med körer och musiker 
• underhållet av våra kyrkobyggnader och kulturarv • stöd till människor på flykt, 

både i Sverige och utomlands • stöd till de som sörjer • stöd till människor som är 
nya i Sverige, för att de ska lära sig svenska och komma in i samhället •tillfälligt ekonomiskt  

stöd när det verkligen krisar •stöd till svenskar som befinner sig utomlands • stöd inom vård, försvar, 
universitet och fängelser • klimatarbete i Sverige och världen • Act Svenska kyrkan, som finns på plats vid  

katastrofer och kämpar för allas rätt till ett värdigt liv.  Medlemskap – mer än du tror!


