TILMELDING TIL KONFIRMANDUNDERVISNING I RINGSTED SOGN, 2019-2020
SKRIV MED BLOKBOGSTAVER – BEMÆRK , AT VI JERES VALG AF KONFIRMATIONSDATO OG -KLOKKESLÆT SOM VÆRENDE BINDENDE
Mit navn:

____________________________________________________________ Mit CPR-nummer:

______________________

Min adresse: ____________________________________________________________ Mit mobilnummer:

______________________

Skolen, hvor jeg har gået i 6. klasse: _____________________________________________ Min nye klasse:

______________________

Mine forældres navne:

_____________________________________________________________________________________________

Familiens telefonnummer: ______________________

Familiens mailadresse

__________________________________________

Jeg ønsker at blive konfirmeret (sæt ét tydeligt X ud for den ønskede dato, klokkeslæt og kirke):
 Lørdag den 18. april
 Lørdag den 18. april

kl. 11.30
kl. 14.00

Sct. Bendts Kirke
Sct. Bendts Kirke

Lørdag den 25. april
Lørdag den 25. april
Lørdag den 2. maj
Søndag den 3. maj
Lørdag den 9. maj
Lørdag den 9. maj

kl. 11.30
kl. 14.00
kl. 11.30
kl. 10.30
kl. 11.30
kl. 14.00

Sct. Bendts Kirke
Sct. Bendts Kirke
Klostermarkskirken
Sct. Bendts Kirke
Sct. Bendts Kirke
Sct. Bendts Kirke








For Sct. Joseph Skole
For Ringsted Privatskole
samt elever, der bor i Ringsted Sogn og går i skole udenfor sognet
For Dagmarskolen 6. A + B i skoleåret 2018-19
For Dagmarskolen 6. C + D i skoleåret 2018-19
For alle
For alle
For Valdemarskolen 6. A + B i skoleåret 2018-19
For Valdemarskolen 6. C + D i skoleåret 2018-19

Mit barns navn må offentliggøres i lokalpressen og på sognets hjemmeside i forbindelse med konfirmationen

Ja / Nej ___________

Fotos, som mit barn er med på, må offentliggøres på sognets hjemmeside, kirkeside og Facebookside

Ja / Nej ___________

Gruppebilleder, som mit barn er med på, må offentliggøres på sognets hjemmeside

Ja / Nej ___________

Eventuelle oplysninger (sygdom, ordblindhed, særlige behov, diagnoser eller andet, vi skal vide). Skriv hvis I gerne vil ringes op af præsten, der skal undervise jeres
barn, til en snak om tingene – husk, vi har tavshedspligt: _________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________
Skriftligt samtykke til konfirmationsforberedelse og konfirmation. Indehaver/-ne af forældremyndigheden er på tro og love indforstået med,
at mit barn indskrives til konfirmandundervisning og skal konfirmeres i Ringsted Sogn.
Dato og underskrifter ________________________________________________________________________________________________
Tilmeldingsblanketten bliver brugt i forbindelse med konfirmationsregistreringen og vil blive makuleret efter 5 år.

