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Råd och anvisningaR1  
föR föRsamlingsföReståndaRe, pastoReR och diakoneR2 i equmeniakyRkan

I EqumEnIakyrkans ordnIng
Pastor eller diakon som är ordinerad av eller mottagen för tjänst i Equmeniakyrkan verkar 
som Jesu Kristi tjänare utifrån en församling, oavsett om man står i församlingstjänst, är pen
sionerad eller innehar annan tjänst. En kyrklig akt förrättas ”i Equmeniakyrkans ordning” 
oavsett om den ingår som del i församlingens gudstjänst eller enskilt. Uttrycket syftar på att 
man tjänar i egenskap av ordinerad/behörig pastor, inte på hur man följer föreslagna liturgiska 
ordningar i handbokstexter. Med behörigheten följer ansvar, främst utifrån pastoral känslighet 
i den enskilda situationen, men också för en förbindelse med församlingslivet, så att evangeliet 
om Jesus Kristus förkunnas tydligt, akten utförs med omsorg och innehåller de bärande (kon
stitutiva) moment som handboken3  förutsätter samt att den följs upp både i registrering4 och 
med fortsatta kontakter. Det förutsätts, att pastor och diakon är väl införstådd med vad som 
står i Teologisk grund för Equmeniakyrkan.

EqumEnIakyrkan – En kyrka för hEla lIvEt
Människor, som inte så ofta har kontakt med kyrka och kristen tro, vänder sig ibland till någon 
man känner, snarare än till en viss kyrka, när det gäller dop, vigsel och begravning. Grund
attityden bör vara öppenhet, omsorg och pastoral, ekumenisk och kollegial känslighet för situ
ationen, samtidigt som evangeliet om Jesus Kristus måste ha sin tydliga plats.  

om att avstå från att utföra borgErlIga aktEr
Vigselgudstjänsten är, liksom dop och begravning, församlingens gudstjänst, även då den guds
tjänstfirande församlingen i huvudsak består av släkt och vänner. Pastorn är som vigselförrät
tare – som alltid – i första hand Jesu Kristi tjänare med uppdraget att förkunna evangeliet och 
företräda församlingen. Detta innebär att pastor inte förrättar namngivningsceremoni, borger
lig vigsel eller borgerlig begravning eller leder en akt utan gudstjänstkaraktär.

välsIgnElsE av barn
Välsignelse av barn erbjuds de föräldrar som önskar att barnet självt ska ta ställning till frågan 
om dop senare i livet. Det är naturligt, att den äger rum i församlingens gudstjänst. Akten skall 
tydligt skilja sig från dopet. Den vita dopdräkten och dopljuset hör till dopet. Vid välsignelsen 
har barnet vanliga kläder. Det är önskvärt, att föräldrar, andra nära anhöriga eller någon i för
samlingen deltar med textläsning och/ eller förbön.

1 Detta är ett dokument i väntan på att en Handbok utarbetats för Equmeniakyrkan.
2 I första hand är dokumentet råd och anvisningar till pastorer. Det är även tillämpligt för diakoner, speciellt de  

som är församlingsföreståndare, eller lekmän som är församlingsföreståndare.
3 I väntan på att en handbok för Equmeniakyrkan utarbetats hänvisas till Kyrkohandbok för Missionskyrkan,  

Gudstjänstbok för Metodistkyrkan och Gudstjänstboken för Svenska Baptistsamfundet.
4 Se nedan under Församlingsboken.
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dop5 
Dopet skall ske i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn med vatten genom begjut
ning eller nedsänkning. I övrigt kan dopordningen varieras utifrån sammanhanget – om det 
äger rum i församlingens huvudgudstjänst eller som enskild akt och med hänsyn till den/dem 
som döps. Trosbekännelsen har genom hela kyrkans historia haft sin givna plats i dopguds
tjänsten och betonar sambandet med den universella kyrkan i varje tid och på varje ort. I detta 
sammanhang hör inte egna, modernare trosformuleringar hemma. Alternativ till den apostol
iska trosbekännelsen kan vara Nicenum, som också hör samman med dopet. Om dopet äger 
rum på annan plats än i församlingens gudstjänst, bör förbindelsen med församlingen göras 
särskilt tydlig. I efterföljande gudstjänst i församlingen bör förbön ske för den/dem som döpts. 
Om så är möjligt, kan t ex dopbevis eller dopljus överlämnas då.

Se även teologisk grund punkt 25 och 26 6 .

konfIrmatIon och krIstEndomsskola
I Equmeniakyrkans församlingar finns olika traditioner när det gäller särskild trosundervisning 
för unga. Baptistförsamlingar har traditionellt talat om kristendomsskola, vilken i praktiken 
fungerat på samma sätt som konfirmationsundervisningen har gjort i missions och metodist
församlingar.

De avslutande konfirmationshögtiderna inom Metodistkyrkan och Missionskyrkan har inte 
i första hand utgjort en bekräftelse av dopet. Snarare har det varit ett tillfälle att bekräfta sin 
tro och bli föremål för församlingens förbön. Inom Missionskyrkan har möjligheten att bekräf
ta sitt dop eller bli döpt erbjudits.7 Detta innebär att skillnaderna mellan konfirmation och 
kristendomsskola med respektive avslutningshögtider är marginella inom Equmeniakyrkans 
församlingar.

I överenskommelsen som fanns mellan Missionskyrkan och Svenska kyrkan framhålls att helt 
gemensam konfirmation på lokalplanet förutsätter att alla konfirmander är döpta och att man 
p g a teologiska skillnader måste vara reserverad inför sådan samverkan. Däremot bör gemen
sam information och gemensam undervisning med åtskilda konfirmationsakter uppmuntras.8 

En hel del församlingar samverkar kring konfirmations eller kristendomsskoleundervisning
en med närliggande församlingar inom Equmeniakyrkan, vid regionala läger, kyrkaidrott eller 
i ekumenisk samverkan på orten. Oavsett var och hur ska konfirmanderna/eleverna antecknas 
i den egna församlingens bok (konfirmationsbok, Repet e d) med utgångspunkt från den en
skildes kontakt med kyrkan – via Equmenia, föräldrar, församlingens vänner eller personlig 
kontaktyta. Vid gemensam konfirmations/kristendomsskoleundervisning gäller:

5 Detta stycke kommer Equmeniakyrkans Teologiska utskott samt handbokskommittén att komplettera senare 
bl a med tanke på våra ekumeniska relationer, olika dopformer, dopåldrar, omdop och dopbekräftelse.

6 Teologisk grund för Equmeniakyrkan punkt 25. ”Dopet i Faderns, Sonens och den heliga Andens namn sker 
med vatten. Det är en Guds gåva som möts av människans svar i tro. Dopet sker i glädje över det nya livet i Kris
tus och innebär en förening med honom och hans församling. Tro, dop och medlemskap i församlingen hör 
samman. Att leva i sitt dop är en process som handlar om att växa i tro och i efterföljelse. Matt 3:13–17, Rom 
6:1–11, 1 Kor 12:12–13 ”

 Teologisk grund för Equmeniakyrkan punkt 26. ”Dopet är ett enda. Tillfällen till dopbekräftelse och dopförny
else tydliggör dopets betydelse som en del i trons liv. Dopbekräftelse kan ske vid ett särskilt tillfälle som ett ut
tryck för den enskildes vilja att leva i dopets förbund. Dopförnyelse är en möjlighet att återkommande uttrycka 
sin vilja att leva i tro och efterföljelse. I Equmeniakyrkans församlingar finns olika doppraxis. Ef 4:5”

7 I Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, s 97, konstateras att SMK 
har skärpt innebörden av konfirmationen som en dopaktualisering, som ett resultat av samtalen med Svenska 
kyrkan. Se Guds kyrka och en levande församling, s 181.

8 Ekumenisk överenskommelse mellan Svenska kyrkan och Svenska Missionskyrkan, s 98. Här hänvisas till doku
mentet På väg mot en djupare enhet där frågan diskuterades ingående.
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• Inom Equmeniakyrkan genom t ex regionala läger eller vid samverkan mellan flera försam
lingar, antecknas konfirmationen/deltagandet i hemförsamlingens bok.

• Vid ekumenisk samverkan där konfirmationsakten är gemensam får en bedömning göras 
över antalet som har sin främsta anknytning till Equmeniakyrkan genom familj, andra so
ciala nätverk, barn och ungdomsarbete eller fortsatt gemenskap i församlingen. Dessa ska 
alltid antecknas i Equmeniakyrkans församling. Man kan också göra så att hela gruppen 
antecknas som konfirmerade/deltagande i de olika församlingsböckerna.

mottagandE av mEdlEmmar 9

Mottagande av medlemmar i en församling som tillhör Equmeniakyrkan sker antingen genom 
att en person ansöker om medlemskap eller genom att flyttningsintyg skickas från annan för
samling, på den blivande medlemmens önskan. 

I det förstnämnda fallet kan personen i fråga ha varit medlem i ett samfund eller församling 
som inte använder sådana intyg. 10  Personen tas då emot på bekännelse (eller dop). Innan mot
tagandet sker bör kontakt tas med tidigare församling för att tillse att personen har gått ur 
församlingen och som ett sätt att visa respekt för den andra församlingen. Efter mottagandet 
är det också bra att skicka ett formellt brev som visar att medlemsmottagningen ägt rum. När 
tidigare församlingsmedlemskap inte förevarit tas ny medlem emot genom dop, dopbekräftel
se eller bekännelse (se Teologisk grund).

Flyttningsintyg kan skickas från församling inom Equmeniakyrkan eller annat frikyrkosam
fund. Inom Equmeniakyrkan gäller att medlemskap i en församling är giltigt i alla försam
lingar. Equmeniakyrkans flyttningsintyg innehåller två delar: dels själva intyget som behålls 
av mottagande församling och dels en bekräftelse som skickas till sändande församling när 
mottagandet ägt rum. 

I allmänhet har församlingen delegerat till församlingsföreståndaren att hantera välkomnan
det av nya medlemmar. Hälsning av nya medlemmar sker företrädesvis i en gudstjänst. Nya 
medlemmar ska alltid och så snart som möjligt noteras i församlingsboken och/eller i Repet.

vIgsEl
Sverige har en lagstiftning som gör att den kristna vigselgudstjänsten kan förenas med juridisk 
registrering. Pastor har då en dubbel roll, dels som Guds och församlingens tjänare och dels 
som företrädare för det svenska samhället. 

vigsel med laga verkan
Före vigseln ska vigselförrättaren kontrollera att giltigt intyg om hinderprövning finns. Hin
dersprövningen ska ha skett inom fyra månader före vigseln. Vid vigsel skall båda vara när
varande. Civilrättsligt är vigselaktens två viktigaste moment samtycket – att båda var för sig 
svarar ja på frågorna – samt att vigselförrättaren förklarar de två äkta makar. Minst två vittnen 
skall vara närvarande. Vigselförrättaren ansvarar för att vigselbevis överlämnas och att äkten
skapet registreras hos Skatteverket.

Vigselbehörighet innebär inte vigselplikt.

vigsel utan laga verkan
Vigsel utan laga verkan kan ske då brudparet först blivit vigda borgerligt eller vigts i annat land. 
Vigselgudstjänsten är då uteslutande en välsignelseakt. Gudstjänsten utformas så att det tydligt 
framgår att det inte är en vigsel med laga verkan.

9 Denna fråga bearbetas bl.a. genom remissen ”Tro, dop och gemenskap” våren 2014
10 Svenska kyrkan, Katolska kyrkan, Ortodoxa och koptiska kyrkor samt en del frikyrkoförsamlingar.
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administration
Inför vigselakten ska vigselförrättaren ha ett personligt samtal med dem som ska vigas. I sam
talet planeras utformningen av vigselakten och innebörden av vigselordningen tydliggörs.

Före vigseln
• ta reda på datum för erhållen vigselbehörighet (finns angivet på vigselbehörighetbeviset).  

Vid osäkerhet kontakta kansliet.
• se till att giltigt hindersprövningsintyg erhålls i god tid före vigselgudstjänsten.

Under vigseln
• vigselbevis skall lämnas till makarna. (Finns att beställa genom Equmeniakyrkan)

Efter vigseln
• vigselattesten ska omgående skickas till Skattemyndigheten. På attesten ska datum för när 

vigselbehörigheten beviljades fyllas i, samt hur man fått sin vigselbehörighet (genom Kam
markollegiet)

• vigseln ska antecknas i vigselboken enligt den ordning som gäller för Equmeniakyrkan.11

• vigsel som ägt rum ska alltid noteras i en lokal församlings vigselbok. Det vanligaste är att 
man antecknar vigseln i den församling som brudparet, eller någon av dem tillhör. Om ing
en tillhör en församling inom Equmeniakyrkan ska vigseln antecknas i den församling som  
pastorn tillhör.

• den del av hindersprövningsintyget som inte skickas tillbaka till Skatteverket förvaras i  
anslutning till vigselboken. 

• Avisering/intyg om vigseln bör lämnas om makarna, eller någon av dem, är medlemmar i 
annan församling än den där vigseln ägt rum. Undantaget är Svenska kyrkan, eftersom man 
där får uppgifter om civilstånd för sina medlemmar via folkbokföringsregistret.

• Om vigselbok inte finns kan registreringen ske på annat sätt. Intyget skall förvaras brandsä
kert och arkiveras. 

samkönad vigsel
I Equmeniakyrkan finns församlingar som erbjuder samkönad vigsel och det finns församling
ar som inte gör det. Det är den lokala församlingen som tillsammans med pastorn fattar beslut i 
frågan. Om församlingen beslutat att erbjuda samkönad vigsel, men om den som för tillfället är 
anställd som pastor ej kan utföra detta, ombesörjer församlingen att någon annan utför akten. 

När det gäller pastorer som inte är i församlingstjänst så gäller samma princip. Det är i ge
mensam överenskommelse med en lokal församling som pastor erbjuder samkönad vigsel. Det 
innebär att det alltid finns en församling att samråda med. Vid osäkerhet kontakta regional 
kyrkoledare eller handläggare för vigselfrågor inom Equmeniakyrkan.

vigsel av utländska medborgare
Kan äga rum om gällande intyg om hinderprövning kan uppvisas. Ordningen för en sådan vig
sel bör ta hänsyn till kyrkotillhörighet, språktradition etc.

Att förrätta vigsel med laga verkan är myndighetsutövning. Därför ska svenska språket använ
das när vigselförrättaren förklarar de som ingår äktenskap för äkta makar. Förklaringen kan 
naturligtvis därefter också översättas till andra språk.

Vigsel av utländska medborgare i Sverige kan i vissa länder förklaras ogiltig i parternas hem
land och därmed få juridiska konsekvenser. Kontakta kansliet vid osäkerhet eller frågor.

vigsel utomlands
Vigselbehörigheten gäller endast i Sverige, d v s vigsel får inte förrättas i annat land.

tillfällig vigselbehörighet
Ges inte inom Equmeniakyrkan.

11 Se nedan under Redovisning
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kortfattat om viktiga termer
• Vigselrätt: Innehas av Equmeniakyrkan som samfund/kyrka.
• Vigselbehörighet: Kyrkan ansöker hos Kammarkollegiet om vigselbehörighet för varje en

skild pastor. 
• Vigselbehörighetsbevis: Ett intyg från Kammarkollegiet som varje vigselförrättare får. 

bEgravnIng
Som regel är det begravningsbyrån som sköter de flesta kontakter gällande begravningsguds
tjänsten. Det gäller bokning av lokal, medverkande, eventuella blanketter som ska fyllas i, etc. 
Som pastor är dock kontakten med de sörjande viktig, både som stöd och tröst, men också för 
begravningsgudstjänstens utformning.

I väntan på en ny handbok för Equmeniakyrkan hänvisas till bildarsamfundens handböcker 
när det gäller begravningsgudstjänsten, tacksägelse i gudstjänst, besök i sorgehus, utfärdsbön 
och urnnedsättning.

lokal för vigsel o begravning
Så långt det är möjligt bör vi stå för en hållning, att den egna församlingens kyrka ska användas 
både vid vigsel och begravning. Detta är dock inte alltid möjligt. Ibland saknas lämpligt guds
tjänstrum och det kan också finnas andra skäl. En pastoral hänsyn till enskilda människors 
önskemål måste alltid väga tungt.

vigsel i andra lokaler än församlingens egen
Det är inte ovanligt att brudpar önskar att vigselgudstjänsten ska ske i en av Svenska kyrkans 
lokaler. Enligt biskopsbrevet Det heliga rummet från 2001 bör Svenska kyrkans policy när det 
gäller upplåtelse av kyrkorummet för gudstjänster och kyrkliga handlingar i andra samfunds 
ordning präglas av ekumenisk öppenhet och generositet. Det finns dock anledning att betona, 
att man som enskild, församling eller kyrkosamfund inte kan kräva upplåtelse av kyrka. Det 
formella beslutet fattas av den lokala församlingen. Inte sällan är det kyrkoherden som på de
legation av kyrkorådet fattar beslutet. 
Om medlemmar i ett annat samfund vill låna kyrkolokal av församling som tillhör Equmenia
kyrkan bör även det präglas av ekumenisk öppenhet och generositet.

tystnadsplIkt/tystnadsrätt

definitioner: 
• Tystnadsplikt, kyrkans ansvar: det som kyrkan enligt eget beslut ålägger pastorer och  

diakoner i samband med ordination. 
• Tystnadsrätt, samhällets ansvar: juridiskt undantag från vittnesplikt inför domstol, för präst 

inom Svenska kyrkan eller den som innehar motsvarande ställning i andra samfund.
• Särskild tystnadsplikt respektive allmän tystnadsplikt 
 Den särskilda/absoluta tystnadsplikten är ovillkorlig då det gäller specifikt angivna förhål

landen: det som yppats under bikt eller i enskild själavård. Gränsdragningen mellan enskild 
själavård och allmänna förtroenden är viktig. Det skall vara tydligt och klart från båda parter, 
att samtalet betraktas som enskild själavård. I övrigt, d v s allt annat än det som är bikt eller 
enskild själavård, gäller den allmänna tystnadsplikten. Den särskilda/absoluta tystnadsplik
ten omfattar pastorer. 

Den allmänna tystnadsplikten motsvaras av sekretesslagens bestämmelser. Dess regler innebär, 
att man inte får föra vidare förtroenden eller uppgifter om enskildas förhållanden, inte ens om 
enbart ringa skada kan tänkas uppstå för den/dem som berörs. 
I begreppet själavårdande samtal finns en utökad tolkning av tystnadsplikten för diakoner jäm
fört med sekretesslagen. Termen har inte juridiskt skydd och kan därför inte avse den absoluta 
tystnadspliktens avgränsade område, men förstärker ändå diakonens ställning, då det i arbetet 
helt naturligt ingår själavård. Samtidigt föreligger anmälningsskyldighet om man får känne
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dom om vissa brott, t ex övergrepp mot barn. 
I församlingslivet bör denna distinktion vara tydlig. Som kyrka kan vi hävda, att varje kristen 

kan ta emot bikt eller enskild själavård samt förmedla förlåtelsens ord/ge avlösning. Vi behöver 
samtidigt slå vakt om det juridiska exklusiva privilegiet, men framför allt vara tydliga inför 
omvärlden – man skall aldrig behöva tveka om pastors absoluta tystnadsplikt. Distinktionen 
upprätthålls gemensamt och lika av kyrkorna gentemot samhället och offentligheten.

Brott mot tystnadsplikten 
Equmeniakyrkans ansvarsnämnd har att behandla ärenden av disciplinär karaktär. Om det 
visar sig att en pastor eller diakon har brutit mot tystnadslöftet, kan ansvarsnämnden föreslå 
kyrkostyrelsen att skilja honom eller henne från diakon respektive pastorskåren. Det gäller 
både under yrkesverksam tid och efter pensionering. 

EkonomIska frågor
Principiellt utgör alla akter gudstjänster som erbjuds oavsett om man är medlem eller inte. Det 
är ett erbjudande om evangelium, som inte förutsätter avgift. 

I vissa fall, där församlingen har extra kostnader för organist eller man önskar särskild med
verkan (extra sång/musik) vid vigsel eller begravning kan arvode tas ut, däremot inte hyra för 
gudstjänstrum. Man kan, om frågan ställs, visa på möjligheten att ge en gåva till församlingen. 
Övrig uthyrning för minnesstund etc sker efter församlingens vanliga normer.

Samverkan mellan församlingarna innebär, att församling som saknar pastor kan få hjälp 
av närliggande församling. Här kan avtalas om ersättning mellan församlingarna för varje 
enskilt tillfälle eller genom generell överenskommelse för att pastorn ställs till förfogande. 
Om detta ska ingå i tjänsten eller räknas som extraarbete mot arvode är en avtalsfråga mellan 
församlingen och dess pastor. Ytterst ansvarar regionen för att det finns möjlighet för varje 
församling att svara för detta erbjudande och att man kan lita på Equmeniakyrkan som en 
kyrka för hela livet.

Pastors medverkan vid sidan om den egentliga tjänsten, via släkt eller personliga kontakter, 
kan innebära att man får ersättning för resa och andra utgifter. Oftast anger man ett gåvoän
damål om frågan kommer, men viss ersättning kan också förekomma. Meningen är dock inte, 
att denna typ av tjänster skall ses som en inkomstkälla eller vara medel för privat försörjning.

församlIngsbokEn
Församlingarna inom Equmeniakyrkan har ansvar att föra noggranna anteckningar om kyrk
liga handlingar. Bland annat som underlag för hur många akter som förrättas i Equmeniakyr
kans respektive i annan kyrkas ordning. Det ska också vara möjligt att i efterhand få t ex intyg 
om dop.

I församlingsföreståndarens uppgift, oavsett om vederbörande är pastor eller av församling
en vald till detta uppdrag, ingår ansvaret för församlingsboken samt att varje år redovisa till 
Equmenia kyrkan. 

Med församlingsboken menas, förutom ”huvudboken” (förteckning över medlemmar), också 
de böcker som hör till de skilda akter församlingen erbjuder: välsignelse av barn, dop, konfir
mation, vigsel och begravning. Flera församlingar inom en pastorskrets/församlingskrets kan 
ha gemensamma böcker för akter. Uppgifterna ur dessa fördelas på församlingarna i den årliga 
redovisningen. Det går också att använda en inbunden skrivbok. Av säkerhetsskäl är det viktigt 
att anteckningar inte enbart finns i datasystem. 

Repet
För de församlingar som använder sig av registerprogrammet Repet ska samtliga församlings
böcker vid årets slut skrivas ut med laserskrivare eller motsvarande (ej bläckstråleskrivare) på 
åldringsbeständigt papper och arkiveras i församlingsbokspärmen som förvaras på säker plats. 
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Dessa utskrifter bör signeras. 
Den som använder sig av Repet skall vara väl förtrogen med de utarbetade anvisningarna och 

bör ha genomgått kurs för användande av Repet. 

Redovisning
Anteckningsskyldighet av akter gäller samtliga församlingar samt alla pastorer som är ordine
rade av/har sin behörighet genom Equmeniakyrkan. 

Det förutsätts att pastor har kontakt med församlingsföreståndaren i den församling där den 
eller de som betjänas är medlemmar eller har sin närmaste kontakt med.

Huvudregeln är att akten antecknas i den församling där den utförts. Sker akten i kyrka som 
tillhör annat kyrko/trossamfund, eller på annan plats (vigsel utomhus, dop i hemmet, begrav
ning i gravkapell etc), men i Equmeniakyrkans ordning, antecknas akten i församlingsboken 
enligt följande ordning:

• I den församling där det finns en relation med den/dem det gäller. När det gäller t ex dop av 
barn som sker utifrån pastorns personliga kontaktyta, kan det vara naturligast att anteck
ning sker i den församling som förväntas följa upp dopet. På samma sätt sker vid begravning. 
Den antecknas i första hand i den församling den avlidne delade gemenskapen. 

• I pastorns egen församling. Den som har annan tjänst än i den egna församlingen räknas i 
detta avseende också som pastor i den församling man tillhör. 

Om akten ägt rum i annan kyrkas gudstjänstrum och man ombeds skriva in den där, ska an
teckning ske om att den ägt rum i Equmeniakyrkans ordning. Akten antecknas också i försam
lingsbok inom Equmeniakyrkan för årsredovisning. 

Akt som ägt rum i den egna församlingen, men i annan kyrkas ordning med officiant, pastor 
eller präst, som har sin behörighet inom annan kyrka/annat samfund antecknas i församlings
boken, där det också skrivs in i vilken kyrkas/vilket samfunds ordning akten förrättats.

Normalt skrivs akten in i församlingsboken av den som var officiant.
Pastorns egen församling, oavsett man har tjänst där eller inte, står för dop eller vigselintyg, 

alternativt den församling som den/de det gäller tillhör.

Avisering/intyg till annan församling: 
Meddelande skall lämnas till den/de församlingar inom Equmeniakyrkan som vederbörande 
är medlem av eller har närmaste kontakt med (betjänad). Som en ekumenisk gest bör också 
meddelande skickas om vigsel och begravning till vederbörandes hemförsamling även när det 
gäller annan kyrka/samfund. 

Beträffande barndop, kan dopintyg utfärdas på föräldrarnas begäran. Anmälan av dop inom 
Equmeniakyrkan skickas inte direkt till Svenska kyrkan av pastor, då detta kan medföra, att 
den döpte antecknas som medlem utan att föräldrarna avsett detta. Dop i Equmeniakyrkans 
ordning innebär inte att man automatiskt blir medlem i någon kyrka. Om någon senare begär 
dopintyg utfärdas detta på grund av uppgifter i dopboken.

pastorEr I annan tjänst
När det gäller pastorer i ekumeniska tjänster, sjukhuspastorer eller de som arbetar i samar
betsförsamlingar med Svenska kyrkan gäller samma grundregler om anteckning i den egna 
församlingsboken. Om t ex föräldrarna vid dop av barn förutsätter att barnet ska bli medlem 
av Svenska kyrkan, kan pastor förbereda en inträdesanmälan som undertecknas av föräldrarna 
och sänds tillsammans med intyg om dop i Equmeniakyrkans ordning till den församling inom 
Svenska kyrkan som barnet ska tillhöra. 

I övriga situationer bör man normalt sett inte förrätta dop av människor med relation till an
nan kyrka av hänsyn till den nära förbindelsen mellan dop, tro och medlemskap, en hållning 
som bör vara ömsesidig. 



lIttEratur 
Teologisk grund för Equmeniakyrkan
Sammanställning av hjälptexter i Repet
Tro – dop – medlemskap, ur ett ekumeniskt perspektiv. Sveriges Kristna Råds skriftserie nr 6
Äktenskap där religioner möts. Sveriges Kristna Råds skriftserie nr 16
Familjerätt, informationshäfte utgivet av Justitiedepartementet
Namnlagen, informationshäfte utgivet av Justitiedepartementet

Från Equmeniakyrkans kansli går det att beställa bevis för:
• Barndop
• Barnvälsignelse
• Dop
• Fadderbrev
• Konfirmation
• Vigsel

De är tillverkade av handgjort papper i Nepal enligt 
principerna för Fair Trade. 

På hemsidan för Equmeniakyrkan finns en mall för Flyttningsintyg att ladda ner. 
www.equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/forsamlingsadminstration/intygforsamling/

http://equmeniakyrkan.se/forsamlingsservice/forsamlingsadminstration/intyg-forsamling/
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