ANS ÖKAN OM M EDLEMS KAP
Undertecknad, som är av god vilja, förstår, så långt det är möjligt, och delar Kyrkans tro och lära och vill, för min
egen frälsning, leva i och efter den. Därför ansöker jag idag den
/
/
om att bli upptagen i NKK

Samtliga förnamn:

________________________________________________________________

Efternamn:

________________________________________________________________

Född:

År:

Födelsestad:

________________________________________________________________

Födelseland:

________________________________________________________________

Döpt:

Nej

Månad:

Ja

Dag:

Datum (år, mån, dag): ____________________

Kyrka/samfund:____________________________________________________
Församling: ___________________________

Krismerad/konfirmerad:

Nej

Ja

Ort: _____________________

Datum (år, mån, dag): ____________________

Kyrka/samfund:____________________________________________________
Församling: ___________________________

Ingått äktenskap:

Nej

Ja

Ort: _____________________

Datum (år, mån, dag): ____________________

Make/maka (namn): ________________________________________________

Medlem i annan kyrka:

Nej

Ja

Kyrka: ________________________________

Begärt utträde:

Nej

Ja

Datum (år, mån, dag): ____________________

Medborgarskap:__________________________________________________________

Nuvarande bostadsadress
Gata: __________________________________________________________Nr: _______ Våning: __________
Postnummer: _____________________________ Stad: _____________________________________________
Telefonnummer (inkl. riktnummer): ______________________________________________
E-post: _____________________________________________________________________

Underskrift

_________________________________
Egenhändig namnteckning

Skicka din ansökan till:
Nordisk-katolska kyrkan i Karlskrona
Fr. Franciskus Urban Sylvan
Utridarevägen 5A, 37140 Karlskrona
Bifoga kopia på dopbevis och beviljat utträde ur annat samfund.

MEDLEMSKAPSANSÖKAN. v. 1.3, 2016-01-01

________________________________
Namnförtydligande

Information till Dig som vill bli upptagen i NKK och därmed i Kyrkans fulla gemenskap
Upptagen som medlem kan den bli som är av god vilja och delar Kyrkans tro och lära så som den är
förmedlad av den enda och heliga Kyrkan i all tid.
För Dig som sedan tidigare tillhör Ortodoxa kyrkan eller Romersk-katolska kyrkan och där är döpt
samt krismerad/konfirmerad gäller, att sedan ansökan om medlemskap inkommit och samtal med
präst/diakon genomförts, samt bevis på utträde inlämnats, så skrivs Du in som medlem.
För Dig som är döpt i annat samfund (exempelvis Svenska kyrkan) gäller att upptagning i kyrkan kan
ske efter smörjning med helig olja (krismering) för att fullborda dopet. I samband med anmälan skall
Du kunna uppvisa intyg på utträde ur annat samfund.
För Dig som inte är döpt sker upptagning i kyrkan genom dop och smörjelse.
Undervisning (katekumenatet)
Innan dop och/eller krismering skall Du delta i katekumenatet och där få undervisning för att lära Dig
grunderna i den Kristna tron och läran. Undervisningen motsvarar ’konfirmandundervisning’. Detta
gäller inte små barn som skall döpas utan de får motsvarande undervisning i 15-årsåldern. Vuxna kan
döpas utan föregående undervisning och blir därmed upptagna i kyrkan men förväntas därefter delta i
undervisningen. Deltagande i församlingens gudstjänstliv förutsätts.
Kyrkoavgift
Till skillnad från Svenska kyrkan tar vi inte upp kyrkoavgift (’medlemsavgift’) via skattsedeln. I
stället betalas den individuellt till församlingen via bankgiro (5015-3345). Riktmärke för avgiftens
storlek är, enligt beslut av biskopen, tre procent (3%) av den disponibla inkomsten (inkomsten efter
skatt).
Efter utträde ur exempelvis Svenska kyrkan, betalar Du inte längre kyrkoskatt dit. Däremot kommer
fortfarande den lagstadgade begravningsavgiften att administreras via skattesystemet.
Hur behandlar vi din ansökan?
Efter mottagande av Din ansökan tar präst/diakon kontakt med Dig för samtal. Vi går igenom ansökan
och gör en bedömning över vad som eventuellt måste kompletteras/genomföras inför upptagning i
kyrkan.
Din ansökan är personlig och vi hanterar den individuellt och konfidentiellt. Kyrkan och dess
ämbetsmän har tystnadsplikt. (Präster har dessutom, i samband med själavård och bikt, absolut
tystnadsplikt). Kyrkan lämnar aldrig ut uppgifter om Dig till utomstående.
Ytterligare information och material
På hemsidan finns material om kyrkan samt dess tro, lära och tradition. Om Du är osäker på något,
eller har andra frågor, är Du välkommen att höra av Dig.

Välkommen i Kristi gemenskap och med Din ansökan!
Fr. Franciskus Urban
Missionskaplan
www.stnikolaus.se
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post@stnikolaus.se

