TILMELDINGSBLANKET TIL KONFIRMATION
I
TAASTRUP NYKIRKE 2021

Kære kommende konfirmand
Hvis du gerne vil konfirmeres i Taastrup Nykirke, så skal du læse denne
tilmeldingsblanket.
For at blive konfirmeret, skal du gå i 8. klasse i 2020/2021 og du skal som
udgangspunkt også bo i Taastrup Nykirke Sogn.
Når du har læst tilmeldingsblanketten på de følgende sider, vælger du hvilken af
sognets præster, du ønsker at gå hos.
Du skal vælge hold. Undersøg derfor nøje, før du vælger, om datoerne passer dig.
Af hensyn til holdstørrelsen kan det ikke på forhånd garanteres, at der er plads på det
ønskede hold. Du skal derfor ud over dit 1. ønske også udfylde 2. og 3. ønske på
tilmeldingsblanketten, som du finder på sidste side.
Ønskerne skal være hos hver sin præst med hver sin konfirmationsdato.

Uanset hvilket hold du vælger, så skal du følge konfirmationsforberedelsen under
hele forløbet, ligesom det også er obligatorisk at gå i kirke i Taastrup Nykirke syv
gange i løbet af konfirmationsforberedelsestiden.
Når du har valgt præst og hold, udfylder du sammen med dine forældre selve
tilmeldingsblanketten, som sidder bagest, med den holdbetegnelse, der står ud for
det hold, du har valgt, som henholdsvis ønske 1, 2 og 3.
Du og dine forældre skal skrive under og aflevere/sende blanketten til
Kordegnekontoret, Birkedalsvej 2, fra fredag den 17. april - fredag den 15. maj 2020.
Der sendes besked om hvilket hold konfirmanden er optaget på i uge 21.
Tilmeldingen kan også scannes og sendes pr. mail til:
konfirmand@taastrupnykirke.dk

Konfirmationsforberedelse hos Thomas Laurberg Vedel: TLV
Hold: Thomas Laurberg Vedel 1

Holdbetegnelse: TLV1

Konfirmationsdato: Lørdag den 10. april 2021 kl. 10.00
Forberedelsen begynder tirsdag den 22. september 2020 kl. 15.45- 17.15 i kirkens
lokaler. Bortset fra enkelte afvigelser finder forberedelsen herefter sted om
tirsdagen på førnævnte tidspunkt undtagen i skolernes ferieperioder. Når
forberedelsen begynder, vil konfirmanderne få udleveret en datoliste med
forberedelsesdatoerne.
I forberedelsen indgår to lørdagsarrangementer, hvor alle kirkens konfirmander
samles. Det er: lørdag den 26. september 2020 og lørdag den 13. marts 2021.
Arrangementerne er obligatoriske, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Generalprøven finder sted tirsdag den 6. april i almindelig forberedelsestid.
Forældre er velkommen til at deltage.
………………………………………………………………………………………………………………………………….
Hold: Thomas Laurberg Vedel 2

Holdbetegnelse: TLV2

Konfirmationsdato: søndag den 25. april 2021 kl. 10.00
Forberedelsen begynder tirsdag den 22. september 2020 kl. 17.30-19.00 i kirkens
lokaler. Bortset fra enkelte afvigelser finder forberedelsen herefter sted om
tirsdagen på førnævnte tidspunkt undtagen i skolernes ferieperioder. Når
forberedelsen begynder, vil konfirmanderne få udleveret en datoliste med
forberedelsesdatoerne.
I forberedelsen indgår to lørdagsarrangementer, hvor alle kirkens konfirmander
samles. Det er: lørdag den 26. september 2020 og lørdag den 13. marts 2021.

Arrangementerne er obligatoriske, så sæt allerede nu kryds i kalenderen!
Generalprøven finder sted tirsdag den 6. april i almindelig forberedelsestid.
Forældre er velkommen til at deltage.
Thomas Laurberg Vedel
………………………………………………………………………………………………………………………………….

Konfirmationsforberedelse hos Maria Rosted Smith: MRS

Ved konfirmationsforberedelsens begyndelse udleveres en liste over datoer i
konfirmationsforberedelsens forløb.

MRS1
Konfirmationsdato: Lørdag den 10. april 2021 kl. 12.00
Forberedelsen begynder i uge 39, tirsdag den 22. september 2020 kl. 15.15 i
kirkens lokaler.
Forberedelsen finder herefter sted hver tirsdag kl. 15.15-16.45.
Undtaget er skolernes ferieperioder.
I forberedelsen indgår to større arrangementer, hvor alle kirkens konfirmander
samles.
Det er lørdag den 26. september 2020 kl. og lørdag den 13. marts 2021.
Disse arrangementer er obligatoriske, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der vil også blive afholdt to forældremøder (med deltagelse af konfirmanderne
også) i løbet af forberedelsen.

MRS2
Konfirmationsdato: lørdag den 10. april 2021 kl. 14.00
Forberedelsen begynder i uge 39, onsdag den 23. september 2020 kl. 15.15 i
kirkens lokaler.
Forberedelsen finder herefter sted hver onsdag kl. 15.15-16.45.
Undtaget er skolernes ferieperioder.
I forberedelsen indgår to større arrangementer, hvor alle kirkens konfirmander
samles.
Det er lørdag den 26. september 2020 og lørdag den 13. marts 2021.
Disse arrangementer er obligatoriske, så sæt allerede nu kryds i kalenderen.
Der vil også blive afholdt to forældremøder (med deltagelse af konfirmanderne
også) i løbet af forberedelsen.
Maria Rosted Smith

Konfirmationsforberedelse hos Anders Nilsen (ANN)
Konfirmationsdato: Søndag d. 9. maj 2021 kl. 10.00
Hold: ANN

Holdbetegnelse: ANN

Konfirmationsforberedelsen begynder i uge 38, onsdag d. 16. september 2020 kl.
19.00 med en introduktion for både konfirmander og deres forældre.
Herefter foregår forberedelsen onsdage fra kl. 15.15‐16.45 i kirkens lokaler. Der er
ingen forberedelse i skolernes ferieperioder.
Desuden indgår der to spændende arrangementer for alle kirkens konfirmander;
lørdag d. 26. september 2020 og lørdag d. 13. marts 2021.
Disse 2 arrangementer er en obligatorisk del af konfirmationsforberedelsen. Dvs.
man skal deltage. Sæt derfor kryds i kalenderen ved begge to.

Anders Nilsen

Tilmeldingsblanket til konfirmation 2021:
Konfirmandens fulde navn:_________________________________
Adresse:___________________________________________________
Fødselsdato_______________________

Bor hos mor og far ____ eller hos mor____ eller hos far____(sæt X )
Skole:______________

klasse______________

Forældres mobilnr. og mail: ……………………………………………………………………………

Konfirmandens mobilnr. og mail: ……………………………………………………………………

Ønsker at gå på ______________

( holdbetegnelsen )

NB ! Af hensyn til holdstørrelsen kan det ikke på forhånd garanteres, at der er plads på det
ønskede hold. Udfyld derfor også de to næste ønsker. Ønskerne skal være hos hver sin
præst med hver sin konfirmationsdato.
2. ønske____________( holdbetegnelsen)
3. ønske____________( holdbetegnelsen)
Dato__________________________________________________
konfirmandens underskrift.
Ved vores underskrift bekræfter vi vor søns / datters ønsker, og at
vi er indforstået med, at det er en forudsætning for at blive konfirmeret, at vor søn/datter
følger forberedelsen (herunder også den obligatoriske kirkegang i Taastrup Nykirke ).
_____________________ og __________________________
forældrenes underskrift
Såfremt der kun er én underskrift bedes dokumentation for eneforældremyndigheden vedlægges tilmeldingsblanketten.

Må navn og billede af konfirmanden offentliggøres: Ja_______ Nej ______

