
 Hundborg  Jannerup  Vang  Vorupør  Vester Vandet 

 

 

Okay så gælder det om at tilmelde sig! Hvor? Selvfølgelig her hos... 

 

...de 5-stjerne-kirkers 

konfirmationsforberedelse ! 

Undervisningen kikstartes onsdag 21. oktober 2020 kl. 7.30-

9.00 – for alle jer, som er rettidigt tilmeldt (senest 12. juni) ☺ 



 Hundborg  Jannerup  Vang  Vorupør  Vester Vandet 

 

Kære kommende konfirmander 

Konfirmationer i 5--Kirkerne 2021  

  Hundborg Kirke 9. maj 

  Jannerup Kirke 9. maj *kun måske 

  Vang Kirke 30. april    

  Vorupør Kirke 2. maj 

  Vester Vandet Kirke 30. april 
  *Hvis der er konfirmander med bopæl i sognet, som ønsker det 

 

Går du i 6. klasse? Kan du blive konfirmeret forår 2021? 

Eller overvejer du, at blive konfirmeret og vil derfor gerne gå til 

konfirmationsforberedelse? 
 

Så er det tid til at blive tilmeldt. I år gøres det ved at udfylde et 

tilmeldingsskema. 

Når du har afleveret et udfyldt tilmeldingsskema, så put det i en kuvert og skriv 

”Tilmelding til konfirmand-undervisning” uden på kuverten. 

Kuverten afleveres et af de her steder senest 12. juni (aller-aller-senest 17. juni): 

 

  I min postkasse: Rodals Bakke 1, Vang 

  eller i Hundborg Sognehus’ postkasse 

  eller i Vorupør Kirkecenters postkasse 

  eller i Vester Vandet i Mortens postkasse ved Graverhuset 

 

Når jeg har fået tilmeldingsskemaet, sender jeg en bekræftende mail til jer, om at 

konfirmanden er tilmeldt og optaget på holdet. 

I er velkomne, også selvom I ikke helt har besluttet jer for konfirmation. 

I er også velkomne til enten at maile eller ringe, hvis der er spørgsmål.  

Hvis der er problemer med transport onsdag morgen, er I også velkomne til at 

kontakte mig ☺ 

Med venlige hilsner 
Anne Marie Nande Kraft 

Sognepræst i Hundborg-Jannerup-Vang-Vorupør-Vester Vandet 
Telefon: 9797 4014 Mail: anmn@km.dk 
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 Hundborg  Jannerup  Vang  Vorupør  Vester Vandet 

Konfirmandtilmelding til undervisningsåret 2020–2021 

i 5--kirkerne 
Hundborg Jannerup Vang Vorupør Vester Vandet  

 

Konfirmandens efternavn:  _____________________________________                                    
Konfirmandens for- og mellemnavne: ____________________________ 
CPR-nummer:                _________________________________________ 

Forældres navn, telefon, email, adresse: 
Navne ________________________________  _________________________ 
Telefon ______________________________  Mail______________________ 
Adresse _________________________________________________________ 
               _________________________________________________________ 

 
Konfirmandens dåbsdato: _____________      Dåbskirke: _________________ 
 

Må konfirmanden køres fx med bus ved udflugt eller i bil, hvis der laves projekt 
i et af sognene?                    Sæt kryds: Ja______         Nej______                 
Er der særlige forhold, som præsten bør kende til (familiære forhold, sygdom, 
ordblindhed eller andet)? __________________________________________ 

Må konfirmandens navn oplyses i aviser/kirkebladet på konfirmandlisten før 
konfirmationen? Må billede sættes i kirkeblad af konfirmanden i forbindelse 
med gudstjeneste og konfirmation? 
                                                                     Sæt kryds:   Ja______         Nej______ 
 

Jeg vil gerne have lov til at sende jer diverse oplysninger vedr. 
konfirmationsforberedelsen per email. Er det i orden? 
                                                               Sæt kryds: Ja_______      Nej_______ 
 

I hvilken kirke ønskes der konfirmation?             _______________________                                                                                                                                                               

Som konfirmand skal man følge undervisningen og deltage i mindst 10 
gudstjenester inden konfirmationen. 

Vi er indstillet på, at konfirmanden følger konfirmationsforberedelsen og deltager i mindst 
10 gudstjenester i løbet af de 8 måneder. 
 
Dato:                                                                    Forældreunderskrift:                                                                  

 


