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Til præsten 
 

Gruppebilleder ved konfirmationer i 2023  
                - samt mulighed for stemningsbilleder & individuel fotografering. 
 

Det skal du gøre 
Vil I benytte mig som fotograf, skal hurtigst muligt have besked om: 
 

1. Hvilken kirke, hvilken dato, hvilken præst samt start tidspunkt for gudstjenesten 
2. Ønske til om fotograferingen skal ligge før eller efter gudstjenesten. 
3. Antallet af konfirmander. 
4. Hvilke skoler konfirmanderne kommer fra – hvis billederne skal leveres der. 

 
 

Senest 1/3 2020 får du besked om jeg kan komme – og du modtager, en info-side om bestilling, 
som deles/mailes ud til hver enkelt konfirmand. 
 
NB. Da min fortjeneste er begrænset, forbeholder jeg mig ret til at prioritere konfirmationer med 
flest konfirmander, og kommer som udgangspunkt ikke, hvis der er færre end 10 konfirmander. 
 

På dagen 
Jeg kommer og fotograferer holdet af konfirmander. 
Har jeg ikke været der før, vil jeg gerne vide, om der er et sted, I plejer at tage billedet. 
 
Er der konfirmander, som vil fotograferes enkeltvis / sammen med deres familie, kan det nogle 
gange lade sig gøre, men det vil fremgå af info-sedlen. Det kommer an på, om jeg skal nå flere 
kirker på dagen. 
Tilmelding til individuel fotografering foregår direkte til fotografen. Tiderne vil ligge enten lige inden 
– eller lige efter gudstjenesten – afhængigt af, hvordan jeg har tid. 
Ofte tager jeg også stemningsbilleder af konfirmanderne på vej ind og ud af kirken m.m. 
 

Bestilling 
 

1. Gruppebilleder 
Konfirmanderne bestiller og betaler i min webshop – inden konfirmationen. 
Jeg leverer billederne samlet 3-4 uger senere – der pålægges ikke porto. 
Vi aftaler, hvor det er smartest, jeg leverer billederne – det kan evt. være på skolen. 
 

2. Stemningsbilleder & billeder af konfirmander enkeltvis 
Er der taget stemningsbilleder - vil de være tilgængelige i min webshop, via et password, som er 
blevet oplyst på info-sedlen.  
Password til individuelle billeder udleveres til konfirmanden ved fotograferingen. 
Familierne bestiller og betaler stemningsbilleder og individuelle billeder direkte i webshoppen. 
Bestilles inden 5 dage pålægges ikke porto, og billederne leveres sammen med gruppebillederne. 
Bestilles efter fristen, pålægges der porto og billederne sendes. 
 

Priser 2023 
Gruppebilleder    15x21 cm.  70,- kr.  /    20x30 cm.  90,- kr.     
Øvrige billeder Størrelser og priser vil fremgå af Info-sedlen/webshoppen. 
 

Gratis billeder til præsten / kirken 
Præsten kan bestille 2 gruppebilleder i en valgfri størrelse op til 20 x 30 cm. 
Jeg kan også levere billedet elektronisk til brug for fx kirkeblad eller hjemmeside. 
Send en mail med en bestilling. 

 
 

Med venlig hilsen    Dirch Lind 


