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Församling

Konfirmanden
Efternamn Samtliga förnamn

Tilltalsnamn Personnummer Födelseort och land

Föräldrar
Moderns efternamn Moderns förnamn

Moderns kyrkotillhörighetModerns personnummer

Adress
Gatuadress Postnummer och ort Telefon hem

E-postMobil

Dopdatum

Församlingens namn

Anmälan om konfirmationSTOCKHOLMS KATOLSKA STIFT

DIOECESIS HOLMIENSIS (DH210 - okt 08)

Dopdatum Dopförsamling samt ort och land

Faderns efternamn Faderns förnamn

Faderns kyrkotillhörighetFaderns personnummer

Konfirmation
Datum för konfirmation Konfirmator Bekräftelsenamn

Härmed godkänner jag att samtliga uppgifter införs i katolska stiftets datorbaserade medlemsregister.

Ort Datum Underskrift

Fadder

Församlingen där konfirmanden bor

Registrering

Konfirmationen är införd i konfirmationsboken

Uppgifterna i denna blankett är införda i stiftets medlemsregister

Kontrollerat att faddern finns med i stiftets medlemsregister

Kopia av denna anmälan har skickats till konfirmandens hemförsamling

Vid konfirmation av någon som bor utanför församlingens gränser:

(Datum)

(Datum)

I vilken katolsk församling är faddern registrerad?

(Datum)

År Nr
(Nr. i konfirmationsboken)

distributed
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Denna blankett används när någon vill ta emot konfirmations sakrament. Man måste även bifoga ett personbevis och ett dopintyg.
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