PÅMELDING – Konfirmasjon i Nedre Eiker menighet – 2021
SKRIV TYDELIGE BOKSTAVER NÅR DU FYLLER UT SKJEMAET

Navn
Etternavn

Adresse

Fornavn

Mellomnavn

Gate
Postnr
og sted

Telefon

Konfirmantens
mobil

Hjem

Skole
Født

Klasse
Person- 11 siffer
nummer
Fødested
Hvis ja:

Døpt?

Ja
Nei

Dato
Kirke

Mors navn

Telefon/mobil
mor

Fars navn

Telefon/mobil
far

Navn på den/de du
bor sammen med
Info til foreldre sendes
på e-post. Skriv e-post
adressene dere vil vi
skal sende info til

Kryss av her om dere
ikke har / ikke bruker
e-post

Er det noe du vil
fortelle om deg selv?
(interesser, noe du liker å
gjøre, ting du er opptatt av)

Er det noe vi bør vite
om deg som har
betydning for
undervisningen?

/

(Lese/skrive vansker,
allergier, medisin bruk,
sosiale utfordringer m.m.)
Skriv 1 ved den datoen og det klokkeslett du helst ønsker, 2 ved ditt andrevalg og 3 ved tredjevalget:

Ønske om
konfirmasjonsdag:

KROKSTADELVA:

FELLES:

SOLBERGELVA:

Søn 02.05.2021 kl.10.00

Lør 08.05.2021 kl.10.00

Søn 09.05.2021 kl. 10.00

Søn 02.05.2021 kl.12.30

Lør 08.05.2021 kl.12.30

Søn 09.05.2021 kl. 12.30

Ønske om
konfirmantgruppe:
(Se info i brosjyre og fyll ut
2 alternativ)

Offentliggjøring

Grunnregler

Du kan velge mellom disse
gruppene

Jeg ønsker helst å være med på

1. NETS
2. LEIR
3. BO-HJEMME-LEIR
4. TRO OG LYS

Alternativ 2: gruppe nr: _______

gruppe nr: _______

Vi tillater at navn på vår konfirmant kan offentliggjøres i menighetsbladet og
avis i forbindelse med konfirmasjon, og bruk av bilder som illustrasjon, uten
navn, på menighetens nettside.
Ja
Nei
Grunnregler i konfirmasjonstiden:
* Jeg vet at alle samlinger i konfirmasjonstiden har obligatorisk frammøte.
* Jeg møter presis til alle samlingen og har med konfirmantbibel.
* Jeg gjennomfører 6 selvvalgte gudstjenester innen 2. påskedag 2021.
* Jeg leverer arbeidsoppgavene innen fristen.
* Må jeg være borte en gang, melder jeg fra på forhånd, hvis mulig.
* Jeg vet at fravær utover en gang pr semester må tas igjen.
* For at vi skal ha det fint sammen må alle behandle hverandre med respekt,
og ha en positiv holdning til hverandre og det vi skal gjøre.

Jeg/vi er kjent med de grunnregler som gjelder for konfirmanttiden og
ønsker å delta i konfirmasjonsundervisningen på disse vilkår:

Underskrift

Sted og dato:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Konfirmantens underskrift:
Foresattes underskrift:

………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………...

HA MED VED PÅMELDING:

VELKOMMEN TIL
KONFIRMASJONUNDERVISNING
I NEDRE EIKER MENIGHET!

• Et foto av deg selv
Om det ikke er elektronisk
påmelding, trenger vi kopi av:
• Dåpsattest - dersom du er døpt et annet sted
• Fødselsattest- dersom du ikke er døpt
• Navneendringsskjema - dersom du
har endret navn

Betalingsinformasjon sendes når gruppene er klare. Betalingsfrist er 1.september 2020.

