Innmelding

til konfirmasjon

i Samnanger kyrkjelyd 2019/20
Innmeldingsfrist: 17. juni 2019
Eg melder meg med dette inn til konfirmasjonsførebuing i
Samnanger kyrkjelyd, og eg vil gjera det beste eg kan for å ta
del på ein god måte, og vera ein positiv konfirmant.
Konfirmanten si underskrift:
…………………………………………………………………..
Førenamn:
|Mellomnamn:|
Etternamn:
Fødselsnummer:
Dåpsdato:
Dåpsstad:
Merk: Om du ikkje er døypt, kan du likevel følga førebuinga, og i løpet av året
ta stilling til om du vil verta døypt og konfirmert.
Gateadresse:
Postadresse:
Mobiltelefon:
Namn føresette
Mobiltelefon:
E-post
føresette:

|
|
|

Informasjon vert send til den
føresette som bur saman med
barnet. Det er:

Set X:
Mor

 Begge
Far

Samtykke frå føresette
Me gir med dette samtykke til at Me gir med dette samtykke til
konfirmanten sitt namn kan at bilde av konfirmantane kan
offentliggjerast i ”Samningen” brukast på kyrkja sine sider på
eit par veker før konfirma- internett/sosiale medier.
sjonen:
JA

NEI

JA

NEI

Me vil at ………………..skal få ta del i konfirmantførebuinga i Samnanger
kyrkjelyd.
Me vil støtta konfirmanten sitt val så godt me kan, og visa positiv
interesse for det konfirmanten er med på dette året.
Stad:
Underskrift
føresette:
Me ønsker å kjøpa bilete tatt av fotograf på konfirmasjonsdagen:
(Bildet er av heile konfirmantgruppa i kyrkja og kostar ca kr 250,-)
Med kapper på:

(Skriv tal) Utan kapper:

:

(Skriv tal)

Dersom konfirmanten har særlege behov, som matallergi
(spesifisèr!), konsentrasjonsvanskar eller andre diagnosar, eller
brukar assistent i skulen, kan de skriva det her eller ta kontakt med
soknepresten, 988 42 882. Kyrkja vil prøva å legga til rette på beste
måte for den enkelte.
Særlege behov:

Eg ønsker Bibelen på:
Nynorsk
Bokmål

(Set kryss)

Sett eitt eller fleire kryss ved det som er dine tankar no.
Når eg tenker på konfirmasjonstida, kjenner eg at eg …
er Spent

er Likegyldig

er Usikker

er Nysgjerrig

er Open

er Skeptisk

er
Forsiktig Optimist

er …………………………………………………….
skriv det som høver best for deg

HUGS! Innmeldingsfrist:
måndag 17. juni 2019

