Konfirmandindskrivning -Tilsted Kirke – Konfirmation - Bededag 5.maj 2023
Konfirmandens navn og cpr.

Adresse
Mors navn:
Fars navn:

Hjemmets telefon
Hjemmets mail

Dåbsdato

Dåbskirke

Må konfirmandens navn oplyses i aviser/kirkebladet i forbindelse med konfirmationen.
Sæt kryds: Ja______ Nej______
Må der sættes et billede af konfirmanden i kirkebladet i forbindelse med undervisningen eller en
gudstjeneste, hvor konfirmanden medvirker/også fælles billede fra konfirmationen.
Sæt kryds: Ja____________ Nej:__________________
Til info sættes Kirkebladet på hjemmesiden.

Info: Konfirmandens mobiltelefon skal afleveres i en kasse inden forberedelsestimen begynder.
Mobiltelefonen udleveres igen til konfirmanden når timen er slut. Er konfirmanden forhindret i at
deltage i konfirmationsforberedelsen eller i en af aktiviteterne vil jeg gerne have en mail eller en
sms om det.
Jeg vil gerne have lov til at sende jer diverse oplysninger vedr. konfirmationsforberedelsen pr. email til hjemmets mail - er det ok?
Sæt kryds: Ja__________
Nej___________

I tilfælde af Fjernundervisning vil jeg gerne have konfirmandens mailadresse, så jeg kan forestå
fjernundervisning med konfirmanden. Tilladelse hermed givet:
Sæt Kryds: Ja_____________

Nej:_______________

Konfirmandens mail er:

Konfirmation Tilsted Kirke d. 5. maj 2023 – Bededag
Ønsker til konfirmationstidspunkt på dagen: 9.30 eller 11.00
Vi ønsker kl. ___________________
Klokkeslæt aftales endeligt på forældremødet i november.
Jeg planlægger forskellige aktiviteter i løbet af konfirmationsforberedelsen.
Alle aktiviteter er gratis for konfirmanderne.
Aktiviteterne er en del af forberedelsen, derfor mødepligt for konfirmanden.

Konfirmationsforberedelsen foregår i Sognehuset, Silstrupvej 28, Tilsted.
Endelig plan får konfirmanderne når konfirmationsforberedelsen begynder.
Konfirmationsforberedelse begynder d. 25. okt. kl. 8.00

Vi er indstillet på at konfirmanden følger forberedelsen.
Vi er indstillet på at konfirmanden deltager i mindst 8 gudstjenester i løbet af forberedelsestiden.
Afleverer venligt denne indskrivningsseddel ved indskrivning eller i postkassen Silstrupvej 28.
Skriv eller ring hvis I har spørgsmål.
Helle Sommer, mobil 21 38 86 65 eller mail hsk@km.dk

Vi kvitterer for at have modtaget ovennævnte oplysninger.

dato:
Forældreunderskrift:

