
Konfirmation 2022  

Øls, Hørby og Døstrup sogne 

 

Hej Konfirmand 

 

Jeg vil hermed gerne invitere dig til at deltage i årets konfirmandforberedelse. Tirsdagsholdet starter 

d. 7., torsdagsholdet 9. september kl. 14.00-15.30. Du kan finde dit konfirmationstidspunkt på denne 

liste. Det er de gamle klasser, som gælder mht. konfirmationsdatoen. Hvis du er i tvivl om, hvornår 

du skal konfirmeres, kan du kontakte undertegnede. 

 

St. Bededag d. 13. maj Hørby 9.00  Børn fra Hørby sogn fra gl. A-klasse 

  Øls 10.15  Børn fra Øls sogn  

Hørby 11.30 Børn fra Hørby sogn fra gl. B-klasse 

    

Lørdag d. 14. maj Hørby 9.00 Børn fra Hørby sogn fra gl. C-klasse 

Døstrup 10.15 Børn fra Døstrup sogn 

 

Undervisningen foregår i sognehuset v. præstegården Løgstørvej 71 9500 Hobro. Holdet er blandet 

og har elever fra både A-, B- og C-klassen. Der er infomøde i sognehuset d. 8. september kl. 17.00, 

hvor både konfirmander og forældre er velkomne. Her bliver der lejlighed til at stille spørgsmål om 

alt det, du ikke har fået svar på i dette brev. 

 

Hvordan melder jeg mig til? 

• Udfyld den vedlagte blanket og aflever den til præsten. Blanketten kan også scannes ind og 

sendes elektronisk. 

Hvad kræver det at blive konfirmeret? 

• Du skal være døbt – er du ikke døbt, kan du blive det ved henvendelse til præsten. 

• Du skal deltage i undervisningen. Husk at melde afbud, hvis du ikke kan komme. 

• Du skal gå i kirke 10 gange. Bryllup, begravelse samt ens egen konfirmation tæller ikke!  

Brødliste 

Vi får brød/boller og saftevand til hver lektion. Der bliver sendt en liste ud, så man kan se, hvornår 

man skal have brød med. 



 

Hvordan holder jeg mig opdateret? 

Jeg har vedlagt en lektionsplan, hvor du kan se, hvad vi skal lave i løbet af året. Tjek også vores 

hjemmeside: http://øls-hørby-døstrup.dk/, hvor du kan finde alle relevante oplysninger om 

konfirmandforberedelsen.  

 

Aktiviteter for konfirmander 

Bemærk venligst flg. datoer:  

D. 5. december kl. 10.15 medvirker tirsdagsholdet ved gudstjenesten i Døstrup kirke 

D. 13. marts kl. 11.30 i sognehuset samler konfirmanderne ind til Folkekirkens Nødhjælp 

 

Vikingeløb 

D. 23. september kommer du på et løb ved Fyrkat, der har indførelsen af kristendommen i Danmark 

som tema. Mere information følger, når tiden nærmer sig. Der er ingen almindelig 

konfirmandundervisning i denne uge. 

 

Ekskursion til Aarhus 

D. 25. januar er der arrangeret en tur til Aarhus for alle konfirmander fra Rosendalskolen. Her skal 

vi bl.a. besøge Aarhus Domkirke og kunstmuseet Aros. 

 

Slesvigstur 

D. 15.-17. marts er der lejrskole i Sydslesvig for alle Rosendalskolens 7. klasser. Turen sker i 

samarbejde med Rosendalskolen, og klasselærerne deltager. Der sluttes af med gudstjeneste 

lørdag d. 19. marts kl. 13.00 i Hobro kirke.  

 

Hvad med fotografering? 

Der vil blive sørget for fælles fotografering i forbindelse med konfirmationerne.  

 

Jeg glæder mig til at se dig!  

 

Med venlig hilsen  

 

Anders Tranholm-Bjerg, sognepræst i Øls-Hørby-Døstrup pastorat, Løgstørvej 71 9500 Hobro, tlf. 

98520034, atb@km.dk 

 

http://øls-hørby-døstrup.dk/
mailto:atb@km.dk

