Tilmelding til konfirmationsforberedelse 2021/22
Fra 1. juni – 1. september er det muligt at tilmelde sig elektronisk til konfirmandforberedelse og
konfirmation i 2022.
Eleverne undervises i 2021/22 efter hvilken 7. klasse de går i, men de vil blive konfirmeret efter
hvilken gl. 6 klasse de gik i, derfor skal de ikke nødvendigvis gå til undervisning ved den præst som
de skal konfirmeres hos. Sportsklassen vil blive fordelt på de tre hold der oprettes for Østre Skole.
Alle vil indledningsvis blive indbudt til opstartsmøde hos den præst, der skal undervise den unge.
Til foråret vil der igen være et forældremøde, denne gang hos den præst ved hvem den unge skal
konfirmeres.






Elever fra Tingstrup Skoles nuværende 6.a, skal tilmelde sig hos Benne Taekele Holwerda
og 6.b hos Anne-Mette Grønborg Sørensen.
Elever fra Østre Skoles nuværende 6.b. klasse og Thisted Friskole hos Benne Taekele
Holwerda og 6.a. hos Inger Hørning.
Alle elever fra Rolighedsskolen skal tilmelde sig hos Anette Udmark
Elever i den kommende sportsklasse 2021/22 på Østre, der bor uden for Thisted, men
ikke har mulighed for at følge undervisningen i deres bopælssogn bedes kontakte
sognepræst Benne Holwerda på tlf. 2936 1840.
Elever fra Østermølleskolen, Rolighedsklassen og Flexklassen på Østre Skole, skal ikke
tilmelde sig elektronisk, men vil blive kontaktet af Anette Udmark for mere information om
tilmelding.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Konfirmationer 2022
30. april: Østermølleskolen, Rolighedsklassen og Flexklassen. V. Anette Udmark.
1. maj: Østre Skole gl. B og Thisted Friskole v. Benne Taekele Holwerda og gl. A. klasse v.
Inger Hørning.
8. maj: Rolighedsskolen A. og B. klasse ved Anette Udmark
15. maj: Tingstrup Skole ved Benne Taekele Holwerda gl. A. klasse og Anne-Mette Grønborg
Sørensen gl. B. klasse.
I perioden 1. juni til 1. september er det muligt at tilmelde sig til konfirmandforberedelse i Thisted
sogn. Tilmeldingen sker på følgende måde:
* Find dit Nem-ID frem (begge forældre skal underskrive)
* Dag 1 - gå ind på dette link Konfirmandtilmelding | Folkekirken.dk.
Når det er udfyldt har vi fået jeres kontaktoplysninger på konfirmanden og hjemmet. HUSK OGSÅ
AT UDFYLD FELTET MED DEN UNGES TELEFON NR. OG EMAIL ADRESSE.
* Dag 2- nu er dine informationer fra folkekirken.dk forhåbentligt havnet hos Thisted Sogn, og du
kan nu gå ind på det næste link: https://konfirmand.kirkenettet.dk/ (kan du ikke logge ind med
Nem-ID, så vent en dag til systemet er ikke det hurtigste )
Her ligger nogle formularer som I skal udfylde, om bl.a. hvilken klasse den unge går i (herudfra
laver vi undervisningsholdene) og hvornår I forventer konfirmation. Derudover skal I give

tilladelse til, at vi må fotografere og offentliggøre billeder og navn, samt om I kan komme til et
opstarts arrangement.
Systemet gemmer automatisk jeres oplysninger. Så snart vi har godkendt hvad I har indtastet,
får I en bekræftelse i en sms-besked.
GEM LINKET TIL DENNE SIDE, DA DET ER HERIGENNEM VI I UNDERVISNINGSFORLØBET PRIMÆRT KOMMUNIKERER MED JER, LIGESOM DER LIGGER FILER MED
DATOER OG ANDET RELEVANT FOR UNDERVISNINGEN.
I tilfælde af at man ikke kan tilmelde sig elektronisk, hent da en tilmeldingsblanket på forsiden.

For de kommende konfirmander der ikke er døbt, vil der blive
afholdt en fælles dåbsdag inden konfirmationen.

