Juni 2019
Hvem er jeg? Findes Gud? Hvordan
er jeg en god ven? Hvad sker der,
når man dør? Hvorfor er der så
meget ondt i verden? Og hvorfor er
der så meget godt?

Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre.
Vi glæder os til at se jer til
informationsaften, onsdag den 4. september 2019 kl. 19.00 i Hørup Kirke.
Vi mødes i kirken til en kort andagt og efterfølgende orientering om konfirmandforløbet. Aftenen slutter med
saftevand, kaffe og kage i Kirkecentret, hvor der også bliver mulighed for at stille spørgsmål.
Tilmelding til konfirmationsforberedelse og konfirmation:
Dette sker i år i 2 trin:
Trin 1. på www.kjellerupkirke.dk skal konfirmanden tilmeldes til konfirmationsundervisning.
Dette skal gøres af begge forældre (når der er fælles forældremyndighed). Der skal bruges Nem-id ved denne tilmelding.
Ved tilmeldingen giver begge forældre tilladelse til at barnet konfirmeres og samtidig får præsterne og kirkekontoret
forældrenes kontaktoplysninger, så vi kan kontakte jer ved behov. Denne tilmelding kan ske allerede nu og skal være
afsluttet senest d. 4. september.
NB! Man skal ved tilmeldingen bruge den konfirmationsdato og tidspunkt som passer til jeres barns klasse:
Konfirmation den: 26/04 kl. 9 Levring  26/04 kl. 11 Hørup 
3/5 kl. 9 Hørup 
Skoleåret 2017/2018
(elever Hold 5.D)
(elever Hold 5.E)

3/5 kl. 11 Hørup 
(elever Hold 5.F)

Har I spørgsmål vedr. denne del af tilmeldingen eller har I brug for hjælp til tilmeldingen, så kan kirkekontoret kontaktes/besøges. Se
kirkekontorets åbningstider nederst på denne side.
Trin 2. Skemaet på side 2 udfyldes og afleveres til kirkekontoret eller medbringes til informationsaftenen.
På dette skema beder vi om en række samtykker fra forældrene vedr. offentliggørelse af bl.a. navne og foto af konfirmanderne i kirkebladet
(gruppebilleder). Vi respekterer, hvis man ikke ønsker offentliggørelse. Vi opfordrer jer forældre til at inddrage jeres børn i denne beslutning,
da vi har oplevet, at en konfirmand blev ked af det, da denne ikke måtte være med på det fælles billede.
Der er også behov for at vide, hvilke af jer forældre der vil hjælpe med konfirmandweekenden og bidrage med madlavning, bagning eller
praktisk hjælp og vi beder jer desuden notere, hvis jeres barn har madallergier, der skal tages hensyn til.

Vigtige datoer:
Informationsaften, onsdag den 4. september kl. 19.00 for konfirmander og forældre
Konfirmandweekend: fra lørdag den 23. november til søndag den 24. november (obligatorisk deltagelse af alle konfirmander).
Til informationsaftenen vil der blive udleveret en samlet oversigt over hele året, så I kan følge med i, hvilke uger der er
konfirmandundervisning.
Med venlige hilsner fra præsterne
Simon Fuhrmann (2192 7584) og Anders Bo Engrob Jørgensen (2488 5354)

Kirkekontorets åbningstider: mandag, onsdag og fredag 9 – 12 og torsdag 14-17. Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
post@kjellerupkirke.dk telefon: 2488 5352

Tilmelding til konfirmationsundervisningen:
Konfirmandens navn _________________________________________
Konfirmandens mobilnr. __________________ Skole og klasse (2019/2020): ______________________________
Oplysninger mor:
Navn _________________________________________________

Mobilnr. __________________

Oplysninger far:
Navn _________________________________________________

Mobilnr. __________________

Konfirmation den: 26/04 kl. 9* Levring  26/04 kl. 11 Hørup  3/5 kl. 9 Hørup  3/5 kl. 11 Hørup 
Skoleåret 2017/2018
(elever Hold 5.D)
(elever Hold 5.E)
(elever Hold 5.F)

Persondataforordningen foreskriver, at der skal indhentes SAMTYKKE fra forældrene til offentliggørelse og arkivering af
konfirmandernes navne og billeder, samt arkivering af kontaktoplysninger på forældre og konfirmander.

Må konfirmandens navn offentliggøres i lokalaviser, på kirkens
hjemmeside og i kirkebladet før konfirmationen?

Ja 

Nej 

Må konfirmandens navn
offentliggøres på facebook før konfirmationen?

Ja 

Nej 

Må billeder af konfirmanden offentliggøres
i kirkebladet før konfirmationen? (gruppebilleder)

Ja 

Nej 

Må billeder af konfirmanden offentliggøres
på facebook efter konfirmationen? (gruppebilleder)

Ja 

Nej 

Må det fælles billede, som tages på konfirmationsdagen hænges op i
Kirkecentret og udleveres til resten af holdet?
(Ved nej, vil konfirmanden ikke komme med på billedet)

Ja 

Nej 

Tilladelse til offentliggørelse gives hermed af mor og/eller far:_______________________________________

Hjælp til konfirmandarrangementet lørdag d. 23. november 2019:
Hjælpe med maden lørdag aften: 

Bage boller  eller kage: 

Hjælpe med oprydning lørdag aften 

OPLYSNINGERNE AFLEVERES TIL KIRKEKONTORET inden den 3. september 2019

Kirkekontorets åbningstider: mandag, onsdag og fredag 9 – 12 og torsdag 14-17. Kirkebakken 8, 8620 Kjellerup
post@kjellerupkirke.dk telefon: 2488 5352

