
Kære kommende konfirmander og konfirmandforældre i Nr. Nebel, Kvong og Lydum 

sogne. 

Nu, hvor I er begyndt i 7. klasse, er I sikkert begyndt at tænke over, at det til foråret er 

jeres tur til at blive konfirmeret  

Nu har I mulighed for at tilmelde jer til konfirmandundervisningen her i Nr. Nebel.  

Tilmelding til konfirmation foregår digitalt med NemID 

Der er åbent for konfirmandtilmelding frem til den 1. oktober 

Du/I skal tilmelde dit/jeres barn til konfirmandforberedelse og konfirmation digitalt med 

NemID 

Har du/I ikke NemID eller er fritaget, så kontakt kirkekontoret 

Benyt dette link for tilmelding til konfirmation og konfirmandundervisning: 

https://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding  

Her skal forældremyndigheds-indehaverne underskrive med NemID. Hvis I har fælles 

forældremyndighed, og den ene forælder ikke skriver under, er barnet ikke tilmeldt. 

Hvis man er døbt uden for folkekirken (f.eks. i den katolske kirke), har vi brug for at se en 

dåbsattest. 

Konfirmandens navn:______________________________________________________________ 

 

Mob. hjemmet: ____________________________________ Mobil Konfirmand: ______________ 

E-mail-adresse forældre, (skriv tydeligt!):  

 

________________________________________________________________________________ 

Er der noget særligt, vi skal være opmærksomme på? (Sygdomme, madallergi, sociale udfordringer  

eller andet:_______________________________________________________________________ 

Vil gerne konfirmeres i (sæt kryds ét sted) 

 Kvong kirke den 7. maj 2023 kl. 11.00    ______ 

 Nr. Nebel kirke den 5. maj 2023 kl. 10.30    ______ 

                        Lydum kirke den. 7. maj 2023, kl. 9.30 _____ 

Overvejer man p.g.a. familieforhold at rykke konfirmationen til en anden dato, skal man henvende 

sig til præsten. 

Dato og forældres underskrift 

https://www.folkekirken.dk/livetsbegivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding


Samtykkeerklæring 
Konfirmation 
 

Konfirmandens 
navn: 

 

Konfirmandens 
klasse: 

 

 

Denne samtykkeerklæring omhandler samtykke til 

• at dit/jeres barns navn og adresse umiddelbart før konfirmationen må offentliggøres i 

aviser, på kirkens hjemmeside og på kirkens facebookside 

• at billeder fra konfirmandforberedelsen og konfirmationen må offentliggøres på kirkens 

hjemmeside og facebookside. 

 

Jeg/vi giver samtykke til ovenstående (sæt kryds): __________ 

Jeg/vi ønsker ikke, at billeder af vores barn, eller vores barns navn og adresse, bliver offentliggjort 

(sæt kryds): ___________  

 

 

Dato og forældres underskrift 

 

Dit/jeres samtykke kan til enhver tid tilbagekaldes ved henvendelse til sognepræsten. 

 


