
Konfirmandtilmelding til undervisningsåret 2022 –2023   
Sjørring-Skjoldborg pastorat 

Sjørring Thorsted Skjoldborg Kallerup Sogne 
 
Konfirmandens for- og mellemnavne:  _________________________________________ 
 
Konfirmandens efternavn:  __________________________________________________ 
 
Konfirmandens cpr:   ________________________________ 
 
Konfirmandens adresse:  _____________________________________________ 
 
Forældrenes navne (og adresser hvis forskellige fra ovenstående):  
 
Mors navn: __________________________________________________ 
 
Fars navn:   __________________________________________________ 
 
Hjemmets telefon: ______________________________ 
 
Hjemmets e-mail: ______________________________ 
 
Vigtigt: Hvis forældrene er skilt / ikke bor sammen, bedes begge parters e-mailadresser angivet 
(ellers blot den ene): ______________________________ 
Konfirmandens mobil:  
Konfirmandens e-mail: 
 
Dåbsdato:                                                                               Dåbskirke: 
Hvis ikke døbt: Navngivelsesdato/sted: 
 
I hvilken kirke ønskes der konfirmation?  _________________________ 
 
 
Konfirmanden skal gå til konfirmationsforberedelse i Skjoldborg præstegårds konfirmandlokale, 
men konfirmanden skal konfirmeres i en anden kirke og er tilmeldt der. 
Hvilken kirke:________________ 
 
Er der særlige forhold, som præsten bør kende til (eksempelvis familiære forhold, sygdom, 
ordblindhed eller andet)? ______________________________ 
 
 
Må konfirmandens navn oplyses i aviser/kirkebladet/kirkens hjemmeside 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 så lægges Kirkebladet på pastoratets hjemmeside. 



 
Er det i orden, at vi transporterer konfirmanden med bil eller bus i forbindelse med udflugt eller 
andet arrangement?   Sæt kryds: Ja______    Nej:_____ 
 
Jeg vil gerne have lov til at sende jer diverse oplysninger vedr. konfirmationsforberedelsen pr. e-
mail. Er det i orden? 
Sæt kryds: Ja______      Nej_______ 
 
 
DIVERSE REGLER: 
Man skal som konfirmand følge konfirmationsforberedelsen og deltage i en gudstjeneste mindst 
en gang om måneden, i alt 10 gange. 
 
Konfirmandens mobiltelefon skal afleveres i en kasse inden forberedelsestimen begynder 
(mobiltelefonen kan også være i konfirmandens taske). 
 
Er konfirmanden forhindret i at deltage i konfirmationsforberedelsen eller i en af aktiviteterne vil 
jeg gerne fra forældrene have en e-mail eller en sms-besked om det. 
 
Konfirmationsforberedelsen begynder torsdag den 08. september kl. 08.00. 
 
Konfirmationsforberedelsen foregår i Skjoldborg præstegårds konfirmandlokale. 
 
Vi er indstillet på, at konfirmanden følger forberedelsen i de angivne tider.    
  
Vi er indstillet på, at konfirmanden deltager i mindst 10 gudstjenester i løbet af 
forberedelsestiden. 
 
Skriv eller ring hvis I har spørgsmål til ovenstående til sognepræst Anders Egon Møller, mail 
aem@km.dk / telefon 29 81 12 55 
 
Vi kvitterer for og er indforståede med ovennævnte krav under konfirmationsforberedelsen. 
 
 
Dato:  __________  
 
Forældres underskrift:          _________________                         _________________                               
OBS! Begge forældres underskrift 
 (Bemærk, at I på et senere tidspunkt også vil blive bedt om en elektronisk tilmelding via 
”Konfirmandtilmelding”. Nærmere information følger senere) 
 
Det udfyldte og underskrevne tilmeldingsskema, kommes i en kuvert. Skriv 
”Tilmelding til konfirmand-forberedelse” uden på kuverten. 
 
Kuverten afleveres i postkassen ved Præstegården i Skjoldborg, Østergårdsvej 3, 
senest søndag den 04. september 2022. 
 


