
Tilmelding til konfirmandundervisning/konfirmation i Sdr. Stenderup og Sdr. Bjert 

udfyldes og afleveres ved indskrivningen. 

 

 

Konfirmandens oplysninger: 

Hermed tilmelder jeg mig som konfirmand i Sdr. Stenderup/Sdr. Bjert for sæsonen 2021-2022 

Navn __________________________________________________________________________________ 

Adresse: _______________________________________________________________________________ 

Cpr.nr _____________________       Mobilnr.___________________ 

Mailadresse ________________ 

Skole (i 8.) _________________________________________   Klasse (i 8.) ____________ 

Skal konfirmeres     30. april __ (Bjert)           7. maj__ (Bjert)           1.maj__ (Stenderup)   

(i udgangspunktet konfirmeres 8.a 30. april, 8.b 7. maj og Stenderup-konfirmander 1. maj) 

 

Forældrenes oplysninger 

Mor: Navn ____________________________________________  Adresse __________________________________ 

Mailadresse _________________________________________________ Tlf. ________________________________ 

 

Far: Navn ____________________________________________  Adresse __________________________________ 

Mailadresse _________________________________________________ Tlf. ________________________________ 

 

I forbindelse med konfirmandundervisning og konfirmation (sæt en cirkel om jeres svar):   

Må konfirmanden være med i en lukket Facebook-gruppe for Bjert-Stenderup-
konfirmander i det år, han/hun går til konfirmandundervisning?  

Ja Nej 

Må konfirmandens navn og adresse offentliggøres i Kirke-Nyt / sendes 

til Ugeavisen og Bjert-Stenderup Avis (i forbindelse med konfirmation)? 
Ja    Nej 

Må billeder af konfirmanden (med navn) bruges i Kirke-Nyt / på 

Sdr. Stenderup Kirkes hjemmeside   
Ja Nej 

Må billeder af konfirmanden (med navn) bruges på Sdr. Stenderup Kirkes 
Facebookside 

Ja Nej 

Må konfirmanden deltage i online-undervisning f.eks. på Zoom, Teams o.lign.? Ja Nej 
Må vi sende undervisningsmateriale til konfirmandens mail-adresse? Ja Nej 
Må vi sende beskeder til konfirmandens mobilnr.? Ja Nej 
 
Tilbagekaldelse af samtykke: I kan på et hvilket som helst tidspunkt tilbagekalde jeres samtykke! 
Hvis I vælger at trække jeres samtykke tilbage, påvirker det kun den fremadrettede behandling af de oplysninger, der er omtalt her.  
Det påvirker ikke lovligheden af den behandling, der er baseret på jeres samtykke, fra I har givet samtykke til I tilbagekalder samtykket.  
Tilbagekaldelse af samtykke kan ske ved at kontakte Maria Frederiksen på msf@km.dk   

 

Husk at melde ændring af telefon, adresse eller mailadresse. Gem gerne en kopi af denne tilmelding. 

Hvis der er noget, I gerne vil have, at vi ved på forhånd eller skal tage hensyn til, må I gerne skrive det her. 

 

 

Konfirmandens underskrift + dato   ____________________________________ 

 

Forældres underskrift + dato ______________________________             ____________________________________ 

 

NB! Tilmelding skal OGSÅ ske elektronisk med NemID.  

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding 

mailto:msf@km.dk
https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding

