
 

 

TILMELDINGSBLANKET TIL KONFIRMATIONSFORBEREDELSE  

I TVED 2018/19 

Kære kommende konfirmand. 
Nu er der tilmelding til konfirmationsforberedelsen, som i Tved kirke begynder 
tirsdag og torsdag i uge 39.  
Det er din skole, der bestemmer, om du skal gå på tirsdags- eller torsdagsholdet. 
 
Alle i 7. klasse kan gå til konfirmationsforberedelse - også hvis du ikke er døbt. 
Men for at blive konfirmeret, skal du være døbt.  
Hvis du ikke er døbt, men gerne vil konfirmeres, skal du tale med præsten. 
 
Konfirmationsforberedelsen foregår som udgangspunkt i det sogn, du bor i.  
Konfirmander fra andre sogne kan kun optages på et andet sogns 
forberedelseshold, hvis der er plads på sognets konfirmandhold.  
Du tilmelder dig til forberedelsen ved at udfylde denne tilmeldingsblanket og sende 
den til kirkekontoret i det sogn, hvor du skal konfirmeres senest den 28.08.2018 
Inden opstart vil du og dine forældre blive inviteret til et informationsmøde. 
For yderligere info, er du velkommen til at ringe til præsten eller kirkekontoret. 
 
Konfirmationerne i Tved kirke holdes i foråret 2019 – nærmere bestemt: 
Kristi Himmelfart d. 30. maj kl. 9.30 og 11.30 samt søndag d. 2. juni kl. 10.00 
 
 

Dit personnummer:__________________________________________________ 
Dit efternavn:_______________________________________________________ 
Dit for- og mellemnavn:_______________________________________________ 
Hvornår er du døbt:__________________________________________________ 
Hvor er du døbt:_____________________________________________________ 
                          (kirke og kommune) 
Din adresse:________________________________________________________ 
Dit telefonnummer:___________________________________________________ 
På hvilken skole skal du gå i 7. klasse?___________________________________ 
Hvor skal du konfirmeres?_____________________________________________ 
 
Din mors navn:______________________________________________________ 
Din mors tlf.nr.:______________________________________________________ 
Din mors e-mail:_____________________________________________________ 
 
Din fars navn:_______________________________________________________ 
Din fars tlf.nr.:_______________________________________________________ 
Din fars e-mail:______________________________________________________ 
 
Andre oplysninger fra 
familien:___________________________________________________________ 



 

 

Iflg. Persondatalovens § 6, stk. 1 nr. 1, skal der søges om tilladelse til 
offentliggørelse af navne. 
Derfor beder vi dig og dine forældre tage stilling til, om Tved kirke: 
 
* må offentliggøre konfirmandens navn på kirkens hjemmeside, nyhedsbrev, folder 
  og i dagblade?  
  Ja ___ Nej ___ 
 
* må sætte billeder af konfirmanden på kirkens hjemmeside, nyhedsbrev, sociale 
  medier? 
  Ja ___ Nej ___ 
 
* på forespørgsler må oplyses, hvornår konfirmanden skal konfirmeres? 
  Ja ___ Nej ___ 
 
 
Er der fælles forældremyndighed over konfirmanden? 
Ja ___ Nej ___ 
 
Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre underskrive. 
 
Dato/underskrift (mor) _____________________________________________ 
  
Dato/underskrift (far) ______________________________________________ 
 
 
 
Mail til Tveds sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen: rema@km.dk 
Tlf.nr. til Tveds sognepræst Rebecca Aagaard-Poulsen: 5116 5477 
 
Mail til Tved kirkekontor: tved.sognsvendborg@km.dk 
Tlf.nr. til Tved kirkekontor: 2137 2568 
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