
På förekommen anledning vill 
jag skriva några rader här i 
lokaltidningen om vad som 

gäller begravningsgudstjänst om 
man har utträtt ur Svenska kyrkan. 

Låt oss först skilja på Svens-
ka kyrkan som huvudman för be-
gravningsväsendet i Ale kommun 
och Svenska kyrkan som ett av alla 
andra kristna trossamfund.

1. Svenska kyrkan har fått statens 
uppdrag att anordna och förval-
ta begravningsplatser (kyrkogår-
dar) och alla frågor som hör dit i 
form av lokal för begravningsce-
remoni och upplåtelse av gravrätt 
m.m. Detta måste alla medborga-
re vara med och bekosta och det 
sker via begravningsavgiften. Upp-
draget har Svenska kyrkan fått för 
att vi har lång erfarenhet av dessa 
frågor och därigenom ett gediget 
kunnande. 

2. Svenska kyrkan är också en riks-
täckande kristen kyrka. Ett tros-
samfund precis som t. ex. Svens-
ka Missionskyrkan. Det finns inte 
längre någon statskyrka i Sverige. 

När man utträder ur Svens-
ka kyrkan får man klar och entydig 
information om vad det är man av-

säger sig vad gäller församlingstill-
hörighet och de tjänster som tros-
samfundet Svenska kyrkan med 
självklarhet tillhandahåller sina 
medlemmar. Firande av begrav-
ningsgudstjänst hör till det man 
avsäger sig. 

Församlingstillhörigheten är 
basen för Svenska kyrkan. 

Har man i livet, vid sina sinnens 
fulla bruk, tagit avstånd från Svens-
ka kyrkan genom utträda ur för-
samlingsgemenskapen, skall detta 
respekteras också efter döden. Be-
gravningslagen är mycket tydlig på 
den punkten att det är den dödes 
vilja som skall vara vägledande för 
beslut vid alla begravningsfrågor.

I vissa fall kan man göra undan-
tag, men det gäller främst sådana 
medborgare som är medlemmar i 
en annan kyrka som t. ex. 
någon av våra invandrar-
kyrkor eller våra nordis-
ka lutherska systerkyrkor. 
Naturligtvis utan att man 
då har utträtt ur dem. 

3. Den främsta anled-
ningen till att man är 
medlem i Svenska kyrkan 
är att man känner sam-
hörighet med kyrkan och 

vill vara med och solidariskt stödja 
all barn- och ungdomsverksam-
het som bedrivs varje vecka, det 
diakonala arbete som ofta sker i 
det tysta, men som betyder oer-
hört mycket för många, samt guds-
tjänstlivet, dop-, vigsel- och be-
gravningsgudstjänsterna, det rika 
musikaliska arbetet och under-
hållet av de kyrkobyggnader som 
knyter oss samman med många ge-
nerationer tillbaka. Svenska kyrkan 
är och skall fortsatt vara en vägvi-
sare till livet med Gud. 

Björn Nilsson 
Kyrkoherde i Starrkärrs pastorat  
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Frukostcafé
för kvinnor INGEN

ANMÄLAN
Albotorget, 
Skepplanda

tel 0303-338136

www.skepplanda
 forsamling.nu

Lördag 3 mars klockan 9-11
Skepplanda församlingshem

Under samma himmel 
• att vara en kristen minoritets kyrka i Turkiet i en muslims kontext

• konsten som en mötesplats att kommunicera med bilden som verktyg 
   att finna nya möjligheter till att möta sig själv och sin medmänniska.

• en spegel att lära känna dig själv och våga mötas

Frukostkostnad 40:- per person, ingen anmälan
Nästa frukostcafé: 6 oktober  -  Kristina Gow  -  Du har huvudrollen i ditt liv!! www.skepplandaforsamling.nu • 0303-33 81 36

www.svenskakyrkan.se/sanktpeder • 0520-66 14 94
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Som avslutning på biskopens 
kontraktsvisitation och som avslutning 

på det nuvarande kontraktet Ale och Vättle

fi ras Festhögmässa
söndagen den 4 mars 

i Skallsjö kyrka kl 17(Obs tid!)
med biskop Carl-Axel Aurelius

Efter högmässan inbjuds till 
samkväm i Skallsjö församlingshem

då biskopen m. fl . medverkar. Där bjuds också
på landgång, kaffe och tårta.

För samkvämet behövs anmälan till Skallsjö past exp, 
tel 0302- 374 30, fax 0302-37449 eller e-post: 

skallsjo.forsamling@svenskakyrkan.se
senast måndag 26 februari.

Välkomna!

På biskopens uppdrag:
Lennart Johnsson, kontraktsprost

Söndagen den 4 mars klockan 
11.00 i Älvängens Blå kyrka

Mässa
gospel.kom medverkar 

tillsammans med kompbandet 
gospel.komp, under ledning av 

Åsa Gunnervik. 
Präst: Andreas Pervik.

Efter gudstjänsten inbjudes till 
kyrklunch samt efterföljande 

distriktsmöte med samtal 
om kyrkans framtid.

Begravningsgudstjänsten i Svenska kyrkan

Starrkärrs kyrka.

Arkivbild: Allan Karlsson


