
INDMELDELSESBLANKET TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSE 2017/18  

Brug din dåbsattest til at udfylde oplysningerne om din dåb 

Personnummer :_____________________________________________________ 

Efternavn :_____________________________________________________ 

For- og mellemnavn :_____________________________________________________ 

Hvornår er du døbt :_____________________________________________________ 

Hvor er du døbt :_____________________________________________________ 
(kirke og kommune) 

Hvor bor du :_____________________________________________________ 

Dit telefonnummer :_____________________________________________________ 

Hvor skal du 
konfirmeres :_____________________________________________________ 

Hvor går du i skole :_____________________________________________________ 

Hvilken klasse :_____________________________________________________ 

Hvor skal du gå :_____________________________________________________ 
i 7. klasse 

Din mors navn :_____________________________________________________ 

Din fars navn :_____________________________________________________ 

Forældres tlf.-nr :_____________________________________________________ 

Forældres e-mail :_____________________________________________________ 



 
Hvis dine forældre ikke bor sammen, så skriv navn og adresse på den af dine forældre, 

der også 
skal modtage informationsbreve fra kirken under forberedelsen:  

 
Navn :_____________________________________________________ 

 
Adresse/mail :_____________________________________________________ 

 
Iflg. Persondatalovens § 6, stk. 1 nr. 1, skal der søges om tilladelse til offentliggørelse af 

navne: 
 

Må vi offentliggøre konfirmandens navn i Kirkeblad og i dagblade til foråret? Ja ___ Nej ___ 
 

Må vi sætte billeder af konfirmanden i Kirkeblad og på kirkens hjemmeside? Ja ___ Nej ___ 
 

Må det på forespørgsel oplyses, hvornår konfirmanden skal konfirmeres? Ja ___ Nej ___ 
 

Fælles forældremyndighed 
(ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive)? Ja ___ Nej ___ 

 
Dato/underskrift (mor) __________________ Dato/underskrift (far) _________________  

 
 

TILMELDING TIL KONFIRMATION 2017/18 
Kære kommende konfirmander. 

 
Nu er der tilmelding til konfirmationsforberedelsen, som begynder først i det nye skoleår, når I 

går 
i 7. klasse. Konfirmationerne holdes i foråret 2018. Konfirmationsdatoerne er forskellige fra 

kirke 
til kirke; du kan få dem oplyst ved henvendelse til din kirke. 

 
Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse, også de af jer, der ikke er døbt.

For at blive konfirmeret skal I dog være døbt forinden. 
 

Konfirmationsforberedelsen foregår i det sogn, I bor i. Konfirmander fra andre sogne kan kun 
optages, såfremt der er plads på sognets konfirmandhold. (Du kan finde dit sogn på 

www.sogn.dk). 
Du tilmelder dig til forberedelsen ved at udfylde vedlagte tilmeldingsblanket og sende den til 

præsten/kirkekontoret i dit sogn senest den 30. august. 
For yderligere information er I velkomne til at kontakte jeres sognepræst. 

 
 
 



SOGN PRÆST / TLF. ADRESSE 
 
 
 

Fredens: Lars Peter Wandsøe Kristiansen / 6321 0324 Glarmestervej 6 
Lotte Grauslund Boas / 6321 0325 

Kirkekontor / 6321 0326 Glarmestervej 8 
 

Sct. Jørgens: Line Nissen / 6221 2025 Strandvej 84 
Martin Wemmelund / 6221 1473 Strandvej 97 

Kirkekontor / 6221 4020 Brydegårdsvej 15 
 

Sct. Nicolai: Mette Jørgensen / 6221 1296 Sct.Nicolaigade 2 B 
Kirkekontor / 6221 2854 Sct.Nikolaj Kirkestræde 3 

 
Sørup: Hanne Wieland / 6221 3133 Sørup Kirkevej 37 

Kirkekontor / 6222 2242 Sørup Kirkevej 33 
 

Tved: Rebecca Maria Aagaard-Poulsen / rema@km.dk 
Kirkekontor / 2137 2568 Tved Kirkevej 1 

 
Vor Frue: Anne-Grete Thestrup / 6221 0135 Bagergade 43 

Gitte Meyer Jørgensen / 6222 3117 Ørbækvej 25 
Kirkekontor / 6221 1161 Frue Kirkestræde 4   

 
 
 
 
 


