Konfirmation 2021 – Hornbæk, Tånum, Øster Bjerregrav og Ålum kirker
Kære kommende konfirmander og kære forældre.
Vi nærmer os tidspunktet for tilmelding til konfirmationsforberedelse med henblik på
konfirmation i foråret 2021.
Måske er du som mulig konfirmand usikker på, om du overhovedet vil konfirmeres. Men du er
velkommen til at begynde til forberedelsen og så beslutte dig senere. Vi præster tager gerne en
snak med dig, og evt. dine forældre hvis du ønsker det, hvis du har spørgsmål eller bare gerne vil
tale om, hvorvidt det nu er det rigtige for dig.
Undervisningen hos os begynder i uge 41 i Hornbæk Sognegård og Kirke. 7.A har undervisning om
onsdagen ved sognepræst Søren Dam Kjeldsen, 7.B og G3 om tirsdagen ved sognepræst Dorte
Jørgensen, begge dage kl. 14.15 - 15.45.
Ved tilmelding til konfirmationsforberedelsen beder vi jer om at krydse af, på hvilken dato og i
hvilken kirke I ønsker konfirmation. Så inddeler vi konfirmationshold ud fra disse ønsker.
Vi kan love jer, at I kan disponere ud fra jeres ønsker med hensyn til dato og kirke. Men vi kan ikke
sige, hvilken præst der kommer til at konfirmere den enkelte elev, ligesom vi heller ikke kan oplyse
klokkeslættet for konfirmationen før hen imod nytår.
Indskrivning / forældremøde finder sted tirsdag den 22. september kl. 17-18 i Hornbæk
Sognegård, Hornbæk Kirkevej 7.
I forbindelse med mødet får vi mulighed for at møde hinanden – konfirmander, forældre og
præster. I får også nogle informationer om selve konfirmationsforberedelsen.
Vedlagte tilmeldingsblanket (herunder) bedes afleveret i forbindelse med indskrivningen.

Vi glæder os til at møde jer!
Gode hilsner
Sognepræst Søren Dam Kjeldsen (tlf. 86 45 40 19, e-mail: sdk@km.dk) og sognepræst Dorte
Jørgensen (tlf. 86 42 05 60, e-mail: doj@km.dk).

Tilmelding
Konfirmation 2021 - forberedelse 2020-2021
Hornbæk, Tånum, Øster Bjerregrav og Ålum kirker
Konfirmandens fulde navn: ....................................................................................................................
Konfirmandens adresse:

....................................................................................................................
....................................................................................................................

Konfirmandens cpr-nummer: ..................................................................................................................
Konfirmandens mobilnr.:

....................................................................................................................

Klasse (kommende skoleår – med bogstavbetegnelse): ............................................................................
Navn og tlf. nr. til en af forældrene: ..........................................................................................................
.....................................................................................................................

Ønsker at blive konfirmeret
i Hornbæk Kirke Bededag, fredag den 30. april 2021 :

……….

i Tånum Kirke Bededag, fredag den 30. april 2021:

……….

i Hornbæk Kirke, søndag den 2. maj 2021:

……….

i Øster Bjerregrav Kirke, søndag den 25. april 2021:

……….

i Ålum Kirke, søndag den 2. maj 2021:

……….

Denne tilmeldingsblanket udfyldes (bemærk også næste side) og afleveres i forbindelse med
indskrivningen, tirsdag den 22. september.

Dato:

.............................................................

Forældreunderskrift 1: ..................................................................................................................

Forældreunderskrift 2: ..................................................................................................................

Konfirmation 2021 – Hornbæk, Tånum, Øster Bjerregrav og Ålum kirker

TILLADELSE
Undertegnede giver hermed tilladelse til følgende:
1) Konfirmandens navn samt billede må offentliggøres
i pastoraternes kirkeblad/på hjemmeside:

...........................................

2) Såfremt forældrene ikke bor sammen, må indbydelser
og andre meddelelser i forbindelse med undervisningen
sendes til begge forældre:

...........................................

3) Sognepræsterne må som led i
undervisningen tage den hermed indskrevne elev
med til lokaliteter uden for kirkens område:

...........................................

Hornbæk Sogn gemmer disse data så længe de har relevans.
For opbevaring af informationerne gælder persondatalovgivningen.
Du kan altid få indsigt i de oplysninger som Hornbæk Sogn opbevarer om dig, samt tilbagekalde samtykke
helt eller delvist, ved at rette direkte henvendelse til Hornbæk Sogn.

Dato

....................................................................................................................

Forældreunderskrift 1: ...................................................................................................................

Forældreunderskrift 2: ……………………………………………………………………………………………………………….

Konfirmandens underskrift: ………………………………………………………………………………………………………

