
 

Kære konfirmandforældre! 

 
I det følgende findes nogle vigtige oplysninger om konfirmationsforberedelsen 2021-22, som 

er væsentlige for jer og ikke mindst jeres børn. Nederst findes selve tilmeldingsblanketten, 

som skal printes, udfyldes og afleveres til mig, hvis I skal holde konfirmation i 2022. 

 

Indskrivningsgudstjeneste og orienteringsmøde  

Der afholdes gudstjeneste søndag den 3. oktober kl. 10 i Darum, hvor jeg vil bede både 

kommende konfirmander og forældre om at deltage. Her kan tilmeldingsblanketten afleveres 

i udfyldt tilstand efter gudstjenesten. Der serveres en kop kaffe/te/saftevand forud for en kort 

orientering om konfirmationsforberedelsen, og der er mulighed for at stille spørgsmål, som 

ikke er besvaret i dette brev.  

 

Almindelig undervisning 

Datoerne for temadage med konfirmationsforberedelse er følgende tirsdage: 

5/10, 16/11, 7/12, 3/2, 10/3, samt torsdag d. 7/4 (sidstnævnte er en halv dag.) 

Der gives enkle hjemmeopgaver mellem hver temadag. 

 

Obligatorisk kirkegang 

For at konfirmanderne modtager den lovmæssige mængde forberedelse, skal de gå i kirke 5 

gange før jul og 5 gange efter. Ved introgudstjenesten modtager de et ”klippekort” som skal 

benyttes ved gudstjenesterne og underskrives af en forælder. 

 

Darum Sogn på internettet 

På sogn.dk/darum lægges relevante oplysninger op igennem forløbet. Forældrene vil 

modtage en mail, hvis der er noget, man skal være opmærksom på. 

 

Jeg glæder mig til at se jer første gang til gudstjeneste d. 3. oktober! 

 

Sognepræst Thea Laukamp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

TILMELDING TIL KONFIRMATION I DARUM 15. MAJ 2022 
Denne blanket udskrives, udfyldes med blokbogstaver og afleveres til sognepræst Thea Laukamp, i 

præstegårdens postkasse, Feilbergvej 15, eller i forbindelse med indskrivningsgudstjenesten. 

Blanketten må ikke sendes pr. e-mail, da den indeholder personfølsomme oplysninger! 

 
KONFIRMANDEN 

Fulde navn 

 

 

CPR-nummer (husk de sidste 4 cifre) 

Bopælsadresse 

 

 

Skriv her, hvis du skal konfirmeres i en anden 

kirke end Darum: 

Er du døbt? (Hvis ja, skriv i hvilken kirke.) Hvor går du i skole i 7. klasse? 

 

 

I hvilke(n) kirke(r) regner du med at gå til 

gudstjeneste i forbindelse med forberedelsen? 

 

 

Hvilken klasse går du i? 

Skriv her, hvis du skal gå til 

konfirmationsforberedelse et andet sted end i 

Darum: 

 

 

Mobilnummer, hvis konfirmanden har mobil: 

 

 

KONFIRMANDENS FORÆLDRE 

Mors navn Fars navn 

 

 

Mors adresse 

 

 

Fars adresse 

Mors telefonnummer Fars telefonnummer 

 

 

Mors e-mail-adresse  Fars e-mailadresse  

 

 

 

Vi forældre giver hermed tilladelse til, at konfirmandens navn og adresse offentliggøres: 

 

________________________________________________________________________ 

Underskrifter – begge forældre 

 

Vi forældre giver hermed tilladelse til, at konfirmationsbilledet trykkes i sognebladet: 

 

_________________________________________________________________________ 

Underskrifter – begge forældre 

 

Der afholdes introgudstjeneste for konfirmander og forældre i Darum kirke d. 3/10 kl. 10. 

Efterfølgende er der en kort orientering – ligeledes i kirken.  



 

 

Tilmelding til introgudstjeneste og orienteringsmøde for konfirmander og forældre! 

 

Søndag d. 3. oktober kl. 10 i kirken med efterfølgende orienteringsmøde ligeledes i kirken. 

 

Konfirmandens navn ______________________________________________ 

 

Vi kommer _____ personer i alt 

 

Vi ønsker_____ stk. kaffe 

 

Vi ønsker ____ stk. te 

 

Vi ønsker _____ stk. saft 

 

Blanketten udfyldes, udprintes og afleveres til præsten eller i præstegårdens postkasse, 

Feilbergvej 15. 

Mvh. Thea Laukamp. 

 
 

 


