
Konfirmation 2023 

Øls, Hørby og Døstrup sogne 

 

Hej Torsdagshold 2023 

 

Jeg vil hermed gerne invitere dig til at deltage i årets konfirmandforberedelse. Du skal gå på 

torsdagsholdet med start d. 8. september kl. 14.00-15.30. Du kan finde dit konfirmationstidspunkt på 

denne liste. Hvis du er i tvivl om, hvornår du skal konfirmeres, kan du kontakte præsten. 

 

St. Bededag d. 5. maj Hørby 9.00  Børn fra Hørby sogn fra A-klassen 

  Øls 10.15  Børn fra Øls sogn  

Hørby 11.30 Børn fra Hørby sogn fra B-klassen 

    

Lørdag d. 6. maj Hørby 9.00 Børn fra Hørby sogn fra C-klassen 

Døstrup 10.15 Børn fra Døstrup sogn 

Hørby 11.30 Børn fra Hørby sogn fra D-klassen 

 

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

og har elever fra både A-, B-, C og D-klassen. Der er introgudstjeneste for konfirmander og forældre 

søndag d. 4. september kl. 10.15 i Døstrup kirke med efterfølgende infomøde i forsamlingshuset. 

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? 

Tilmelding sker digitalt på denne webside: Konfirmand.kirkenettet.dk eller via link på sognets 

hjemmeside, øls-hørby-døstrup.dk. Hvis den digitale løsning driller, så skriv en mail til præsten på 

atb@km.dk. 

 

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 

mailto:atb@km.dk


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. 11. december kl. 16.00 medvirker torsdagsholdet ved gudstjenesten i Døstrup kirke 

D. 12. marts kl. 11.30 i sognehuset samler konfirmanderne ind til Folkekirkens Nødhjælp 

 

Vikingeløb 

D. 22. 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. 31. januar er der arrangeret en tur til Aarhus for alle konfirmander fra Rosendalskolen. Her skal 

vi bl.a. besøge Aarhus Domkirke og kunstmuseet Aros. Mere info følger, når tiden nærmer sig. 

 

Slesvigstur 

D. 14.-16. marts er der lejrskole i Sydslesvig for alle Rosendalskolens 7. klasser. Turen sker i 

samarbejde med Rosendalskolen, og klasselærerne deltager.  

 

Hvad med fotografering? 

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

 

Filmklub for konfirmandforældre 

Første gang d. 28.9. kl. 19.00 i konfirmandstuen, hvor vi ser filmen ”Little miss Sunshine” 

 

Med venlig hilsen  

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

52232520, atb@km.dk 

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


 

Konfirmander 2022/23 Torsdagshold efterår 
 

Alle lektioner foregår i Hørby sognehus Løgstørvej 71 kl. 14.00-15.30 

4. september kl. 10.15 i Døstrup kirke: Infomøde for konfirmander og forældre 

8. september   1. lektion   

15. september  2. lektion     

22. september  ingen lektion 

22. september kl. 8.30-12.30: Vikingeløb v. Fyrkat  

29. september  3. lektion   

6. oktober    4. lektion    

13. oktober   5. lektion  

Efterårsferie 

27. oktober   ingen lektion   

3. november   ingen lektion   

10. november  6. lektion    

17. november  7. lektion    

24. november  8. lektion   

1. december   9. lektion   

8. december   10. lektion 

11. december kl. 16.00 i Døstrup kirke: Torsdagsholdet medvirker ved gudstjenesten 

15. december  11. lektion   

Juleferie  

  



Konfirmander 2022/23 Torsdagshold forår 
 

1.-18. januar: Ingen undervisning 

19. januar   12. lektion 

26 januar   13. lektion   

31. januar Ekskursion til Århus 

2. februar   ingen lektion 

9. februar   14. lektion 

Vinterferie 

21. februar kl. 19.00 i Døstrup kirke  Infomøde for forældre (uden børn)  

23. februar   15. lektion   

2. marts   16. lektion.  

9. marts   17. lektion. 

12. marts kl. 11.30 i sognehuset: Sogneindsamling 

14.-16. marts : Ekskursion til Sydslesvig med Rosendalskolen. Program følger. 

23. marts   18. lektion 

30. marts   19. lektion 

Påskeferie 

13. april   20. lektion 

20. april   21. lektion 

27. april   22. lektion   

2. maj: Øvning af konfirmationen i Hørby kirke for dem, der skal konfirmeres fredag d. 5. maj 

4. maj: Øvning af konfirmationen i Hørby kirke for dem, der skal konfirmeres lørdag d. 6. maj  

5. og 6. maj: Konfirmationer 

 

 

 

 

 

 

 


