
Konfirmandtilmelding for konfirmander fra Nørrebjerg 

Kære kommende konfirmandforældre. 
 

Dette brev er målrettet forældre til elever på Nørrebjergskolen, som er nået konfirmationsalderen. 

 

Hvorfor konfirmeres?  

Jeres barn bliver ikke konfirmeret, for at det kan sige ja til Gud. Gud har allerede sagt ja til jeres barn 

i dåben. Derfor er det heller ikke afgørende, om jeres barn er i stand til at sige ja eller ej. 

Konfirmationsforberedelsen og konfirmationen er en naturlig forlængelse af dåben - og den kristne 

tro, som I forældre ved dåben sagde ja til at oplære jeres barn i.  

Gennem de kristne fortællinger, salmer og Fadervor vil jeres barn blive beriget med en ekstra 

dimension i livet. En dimension, der kan vise jeres barn, at der er mere mellem himmel og jord - 

mere end hvad øjet kan se - mere end hvad der kan måles og vejes. 

  

Lidt om konfirmandforberedelsen 

Konfirmationen foregår i Fraugde kirke, tæt på skolen, og derfor foregår konfirmandforberedelsen 

også i kirkerummet. Ud over kendskab til kirken giver det børnene en tryghed og glæde ved at 

færdes i det anderledes rum som kirken er. Vi bruger tegn til salmerne, billeder til 

bibelfortællingerne. Konfirmandforberedelsen er for alle sanser. 

Ud over mig, vil der altid være personale fra skolen tilstede.  

Forberedelsen begynder i den første uge efter efterårsferien og slutter i ugen op til konfirmationen. 

Der er dog uger, hvor der ikke er forberedelse. Det ligger i skoletiden, og der er transport fra skolen 

til kirken, hvis der er behov for det. Konfirmation ligger Bededag i Fraugde kirke kl 10.00  

 

Tilmelding til konfirmandforberedelse 

Du kan tilmelde dit barn fra nu af og frem til udgangen af august. For at tilmelde jeres barn skal I 

have NemID klar. I tilmelder jer på nedenstående link. 

Ved fælles forældremyndighed skal begge forældre give samtykke til tilmeldingen. 

https://www.folkekirken.dk/livets-begivenheder/konfirmation/konfirmandtilmelding 

VIGTIGT. Når I tilmelder jeres barn er det sogn I bor i altid foreslået både som konfirmationssted og 

forberedelsessted, og der skal I BEGGE steder selv skrive ”FRAUGDE ”. 

Tilmeldingen er først endelig når I har modtaget en bekræftelse fra sognet. Oplever I problemer, så 

kontakt mig endelig. 

 

Hvem er præsten 

Det er mig, Jonas Dean Weisenberg, som står for konfirmandforberedelsen. Jeg har siden 2008 som 

en del af min stilling haft konfirmandforberedelse af elever fra specialskoler/specialklasser. Fra 2016 

har jeg haft konfirmander fra Nørrebjergskolen. Foruden konfirmander fra specialområdet, er jeg 

sognepræst i Allesø og Næsbyhoved Broby i det nordlige Odense. 

Jeg forsøger at hold fri om mandagen, men ellers er jeg at træffe på 29278364. I kan også skrive til 

mig på jbw@km.dk 
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