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Lämna kyrkan?Lämna kyrkan?

Vi respekteVi respekterrar det.ar det.
Några ord på vägen bara...Några ord på vägen bara...



Du lämnar inte bara oss
En människa lever inte bara för sig själv. Vi finns till för varandra på många 
olika sätt. Ditt utträde påverkar fler än du kanske tänkt på. Vi vill visa på 
några av de förändringar detta innebär för dig, anhöriga och din omvärld.

Dina pengar
Du slutar betala kyrkoavgiften efter utträdet, men måste fortfarande betala 
begravningsavgift som alla andra svenska medborgare. Går du ur kyrkan 
efter 1 november har du betalat avgift för kommande kalenderår, men kan 
inte ta del av kyrkans tjänster fr.o.m. utträdelsedatumet. 

Kyrkans tjänster upphör
Föräldrar som gått ur kan inte döpa sina barn, såvida inte en fadder som är 
medlem tar sitt ansvar. Även om alla är välkomna till konfirmationsunder-
visning är det bara medlemmar som kan konfirmeras. Det krävs att minst 
en partner är medlem för att vigas i kyrkan. Begravningsgudtjänsten uteblir 
vilket man bör samtala med sina anhöriga om. Många upplever kyrkans 
begravningsceremoni som en viktig del i sorgeprocessen, även om den som 
planerat för sin begravning inte själv tycker att det har betydelse. 

Mindre resurser, färre som kan delta
Kyrkans verksamheter omfattar allt från barn i katastrofområden långt bor-
ta till äldre människor i vår närhet. Allt däremellan som vi gör för barn, 
unga, sjuka och sörjande kräver resurser. Dessa minskar då någon lämnar 
och det blir svårare att nå ut till alla som behöver det så väl.

Vi hör ihop! 
”Alltså är ni inte längre gäster 
och främlingar utan medborg-
are tillsammans med de heliga 
och tillhör Guds familj.” 

Du kan lämna kyrkan men Gud överger 
aldrig dig! Inte heller vi. Vi vill finnas 
kvar som den trygghet som behövs och vi 
kommer alltid att vilja be för dig. 

Vänd dig till oss om du, någon anhörig el-
ler vän behöver förbön eller praktiskt stöd. 
Kanske vill du ändå hjälpa till? Vi har 
många pågående projekt som gör världen 
till en plats både Gud och människor gläds 
över. Vi hör ihop - även om vi inte alltid 
håller ihop. 
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Detta förändras nu
Utöver att dina möjlighet att ta del av kyrkans 
tjänster för dop, konfirmation, vigsel och 
begravning förändras, förlorar du rösträtten i 
de kyrkliga valen. Du är heller inte valbar för 
förtroendeuppdrag. Du kan arbeta ideellt 
inom kyrkan även om det är önskvärt att våra 
deltagare för stöd av medlemmar. 

Om du vill tillbaka
Alla kan ångra sig. Vi ger dig gärna möjlighet 
att komma tillbaka. Kanske vill du komma till-
baka när du ser engagemanget hos våra barn- 
eller körledare? Eller när du ser omsorgen 
från våra diakoner för sjuka, svaga och 
äldre? Kanske kommer du själv att behöva 
någon att samtala med då livet bjuder på 
svåra motgångar och tankar? Oavsett skäl är 
du alltid välkommen tillbaka. Vi har en enkel 
inträdesblankett också. 

Vi vill gärna veta varför!
Om ändå inget av det vi nämnt räcker för att du 
ska vilja stanna kvar, vill vi gärna veta varför. 
Du får fylla i en blankett med färdiga alterna-
tiv men naturligtvis får du även svara helt fritt. 
Svaret kan göras anonymt, förvaras säkert och 
vi använder det för att lära oss något av det. 

En Kristi 
kropp. 

”Så är vi, som är många, en 
kropp i Kristus, men var för 
sig är vi varandras lemmar.”
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Besöksadress: 
E-post:
Telefon:

Sveagatan 7, Vara
varabygdens.forsamling@svenskakyrkan.se 
0512-79 72 00 

www.svenskakyrkan.se/vara
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Kom till Varabygdens församling
Den dag du önskar att återträda i församlingen eller engagera 
dig mer aktivt är du välkommen att kontakta oss! Givetvis får du 
besöka våra gudstjänster också. Frågor som rör kyrkogårdarna 
eller begravningsverksamheten kan fortsättningsvis vara aktuell 
för dig. Kontakta oss så hjälper vid dig!

På kärt återseende, hoppas vi!
Kontaktar oss igen gör du via mail, telefon eller personligt besök 
på kansliet hos oss i Vara. Du kan också hålla utkik på vår hem-
sida eller i vår församlingstidning som vi fortsätter ge ut gratis så 
länge vi kan för att alla ska få ta del av det glada budskapet!
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Jesus sa: 

”Låt barnen komma till mig 
och hindra dem inte: Guds 
rike tillhör sådana som de.”   

Markusevangeliet 10:14–15




