Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2019 - 20 i Tarm Pastorat
------------------------------------------------------------Tilmelding er nødvendig af hensyn til fordeling af konfirmander på de enkelte hold.
Mulige konfirmationsdage i 2020 er:
Tarm kirke
Lørdag d. 25. april PHS
Tarm Kirke
Søndag d. 26. april kl. 9.00 HPK
Lønborg kirke
Søndag d.26. april kl.10.00 PHS
Hoven kirke
Søndag d.26. april kl. 11.00 HPK
Tarm Kirke
Lørdag d. 2. maj BIKJ
Tarm Kirke
Søndag d. 3. maj kl. 10.00 BIKJ
Ådum Kirke
Søndag d. 10. maj kl. 10.00 HPK
Der er 4 konfirmandhold. Hvert hold har op til 22 konfirmander. Når et hold er fyldt op, bliver de senest tilmeldte
konfirmander placeret på et hold, hvor der er ledige pladser.
I må gerne angive 2 datoønsker, men vi kan ikke garantere, at I får det ønskede.
Hvis der er flere end 12 – 14 konfirmander til en konfirmationsgudstjeneste, kan konfirmationerne på enkelte dage
blive fordelt på to gudstjenester, typisk kl. 9.30 og 11.30.
Hold 1 v. PHS - 25. april og 26. april (Børn fra Tarm og Lønborg-Egvad)
Hold 2 v. HPK- 26. april og 10. maj (Børn fra Tarm og Ådum)
Hold 3 v. BIKJ - 2. maj og 3. maj (Børn fra Tarm)
Hold 4 v. HPK - 26. april (Børn fra Hoven)
klip -------------------------------------------klip -----------------------------------------------klip
Tilmelding til konfirmandundervisning i skoleåret 2019-20 (gerne blokbogstaver – for letlæselighedens
skyld…
Konfirmandens navn:………………….………………………………………………….. Dåbsdato:……………..
Adresse: ……………………………………………………………………………….…..
Mors tlf.………………………… Mail adr. …………………………………
Fars tlf.………………………….. Mail adr. …………………………………
Barnets fødselsdato …………………………………..…..
Konfirmationsdag Tarm lørdag 25. april…….Tarm søndag 26. april….. Tarm lørdag 2. maj……Tarm søndag 3. maj
Lønborg søndag 26. april …... Hoven søndag 26. april......Ådum søndag d. 10. maj............
Følgende skal aftales med de involverede præster:
Ønsker at følge konfirmationsforberedelsen i Tarm, men skal konfirmeres udenfor pastoratet.
Ønsker at blive konfirmeret i Tarm, Lønborg, Ådum eller Hoven, men følger konfirmationsforberedelse udenfor
pastoratet.
Hvis dit/jeres barn har særlige udfordringer i sit liv, vil det være en god hjælp for præsten at være orienteret om det.
Vi giver tilladelse til, at vores barn må fremstå på billede og med navn i aviser, på pastoratets facebook-side og
på hjemmesiden: Ja...... Nej......
Vi giver tilladelse til, at vi må kontaktes om forhold vedr. konfirmationen via mail, tlf. og sms: Ja..... Nej......
(I henhold til Persondataloven vil kontaktoplysninger blive opbevaret til o. 1. august 2020.)
Dato:....................

.............................................................................................. (forældre-underskrift)

Retur til Tarm kirkekontor snarest og senest d. 10. september 2018 til kordegn Jan Paakjær Mikkelsen på
jpmi@km.dk eller sendes til Tarm Kirkekontor, Kirkegade 11, 6880 Tarm.
Endelig fordeling bliver meddelt o. 1. oktober.

