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Bilag 1 
 
 

SOGN FOR SOGN 
En gennemgang af situationen i sognene i Silkeborg Provsti i forhold til 
konfirmationsforberedelsen. 
 

 

Alderslyst sogn 
 
 
Konfirmander fra: Sølystskolen Gran Allé, Sølystskolen Gran Allé Specialafdeling, Sølystskolen 
Gran Allé Talentteam, Kornmod Realskole 
 
Lokale: 3 (de to er dog adskilt af skillevæg, hvorfor det fungerer bedst hvis disse ikke anvendes 
på samme tid). Kirken bruges. 
 
Antal hold: 4-6 hold, som oftest 6 hold. 
Heraf (for det meste) 1 specialklassehold 
Her er tallene for de sidste tre år: 
 
2013/14 
Talentteam på et hold (28) og kornmod a undervises af Kamilla 
Sølystskolen stamklasser a og b på hold (18) undervises af Poul 
Kornmod b undervises af Marianne.  
2012/2013 
Talentteam et hold på (20) og kornmod (21) af Peder 
Sølystskole stamklasser a og b på et hold (18) & Sølystskolen specialklasse (8) af Poul 
Talentteam et hold på (21) og kornmod (15) af Marianne 
2011/2012 
Talentteam på et hold (24) og kornmod (19) undervises af Kamilla 
Sølystskolen stamklasser a og b på hold (21) & Sølystskolen specialklasse (5) af Poul 
Kornmod b (14) undervises af Marianne.  
 
 
Børnetallet på Sølystskolen vurderes til at være faldende (-17,2% i 26/27). Men antallet af 7. 
klasser er stabilt i perioden ( 3, enkelte årgange 4). Der er en stor andel af muslimer på 
Sølystskolen, hvorfor andelen af konfirmander i klasserne er relativt lav med variationer. 
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 4-6 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, torsdag 8.15-9.40 
 
Transport: Ingen transportproblemer 



 2 

 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Alderslyst fortsætter konfirmationsforberedelse i morgentimerne.  
 
For Talentteam og  Kornmod Realskole ligger de fast i to lektioner. 
For Sølystskolen begynder konfirmationsforberedelsen lige efter sommerferien. Sølystskolen har 
inddelt skoleåret i 4 perioder. I den første periode ligger konfirmationsforberedelsen i to 
klokketimer. I 2. periode er der ingen konfirmationsforberedelse. Fra januar til marts (periode tre) 
er der forberedelse i tre klokketimer. Og op til konfirmationen (periode 4) er der igen to 
klokketimer i morgentimerne.  
Hertil kommer den fælles dag for alle konfirmander i provstiet. 

 

Balle sogn 
 
Konfirmander fra: Balleskolen, Hvinningdal, Buskelund. Enkelte fra privatskoler. Tidligere var der 
en flok fra Skægkær, men der er nu aftale om at børn fra Skægkær går hos De seks sogne. 
 
Lokale: 4 lokaler. Kirken bruges. 
 
Antal hold: 8-9 hold  
4 præster (heraf en på 75%) fordeler holdene mellem sig. Præsten med 75% har to 
konfirmandhold og to minikonfirmandhold.  
Sognepræsten i Sejling, Sinding tager som bistandsforpligtelse 1 hold konfirmander i året 14/15. 
 
Specialkonfimander inkluderes på bestående hold. 
 
Elevtallet på Buskelundskolen er faldende (-27,8% mod 26/27) Antallet af 7. klasser er stabilt i 
perioden (2) 
Elevtallet på Balleskolen er stigende (26,4% frem mod 26/27). Antallet er 7. klasser er stabilt i 
perioden (3) 
Elevtallet på Hvinningdalskolen er faldende (-31% frem mod 26/27). Antallet af 7. klasser er 
nogenlunde stabilt (3). 
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 16-18 (af pladsmæssige årsager deles holdene til 
konfirmationen). 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, onsdag, torsdag 8-9.45 
 
Transport: Kirken sørger for transport i tilfælde af meget dårligt vejr. 
  
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Balle sogn har et stort logistisk puslespil at lægge. Tre store skoler og mange hold 
minikonfirmander. Balle Sogn har hidtil haft gode erfaringer med hele dage og ønsker at fastholde 
og udbygge det. 
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Der er indgået tre forskellige aftaler med skolerne. 
1: Aftalen med Hvinningdalskolen: Fra uge 45-49 er der fire dobbeltlektioner om morgenen (8.-
9.30)  og en hel dag. Fra uge 8-18 er der 7 dobbeltlektioner om morgenen og tre hele dage. 
Herudover en generalprøve en eftermiddag. 
 
2: Aftalen med Buskelundskolen: Fra uge 46-49 er der tre onsdag fra 13-16 og en fredag (8-14). 
Fra uge 8-11 er der to eftermiddage 13-16 og  en fredag (8-14). Uge 16 og 17 er er en 
eftermiddag (13-16) og en dag (8-14). 
 
3: Aftalen med Balleskolen: Onsdag uge 43 (10-15) Fire onsdag fra uge 3-6 (8-15). Indsamling: 3 
timer. En onsdag uge 13 (10-15). Og en generalprøve. 

 

Bryrup - Vinding - Vrads 
 
 
Konfirmander fra: Bryrup skole. Ofte et par specialkonfirmander fra anden skole eller bosted. 
Lokale: 1 lokale (kan opdeles til to med foldevæg). Kirken bruges 
 
Antal hold: 2 hold 
Elevtallet på Bryrup skole er faldende (-19,3% frem mod 26/27) Antallet af 7. klasser er 
nogenlunde stabilt (2) men elevtallet på 7. årgang ligger i perioden mellem 25 og 34, hvilket gør at 
små udsving i til- eller fraflytning kan få betydning for om der bliver 1 eller to klasser. 
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 4 
 
Tidspunkt før reform: Morgentimer 
 
Transport: Ingen transportproblemer 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Bryrup skole og sogn følger rammeaftalen.  
Morgentimer torsdag 8.15-9.45. Eftermiddagstimer i foråret, torsdage fra 14-16. 

 

Dallerup sogn 
 
Konfirmander fra: Fårvang Skole, Klippen, Kornmod Realskole, evt. fra Låsby, Vestre Skole og 
specialskoler. Enkelte specialkonfirmander, der inkluderes. 
 
Lokale: 1 lokale på knap 25 m2. I 2014 har der været overvejelser om at leje sig ind i 
missionshuset grundet pladsproblemer. Kirken bruges for det meste i forberedelsen. 
 
Antal hold: 1-2 hold 
Antallet af elever på Sorring skole er svagt faldende (-4,3% i 25/26). Antallet af elever på 6.klasses 
årgang holde sig under 28 langt de fleste år og dermed 1 klasse på årgangen.  
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 1-2 
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Tidspunkt før reform: Torsdag (+ evt. tirsdag) 7.50 - 9.25 
 
Transport: Bus betalt af sognet, der kører fra præstegården til Fårvang skole. Afhængig af hvilke 
forældre, der sender deres børn på privatskole, slutter undervisningen enten kl. 9.15 eller 9.25. – 
Er der forældre der vil køre dem ind til Silkeborg, sluttes 9.25. Ellers afsluttes lektionerne kl. 9.15, 
så privatskoleelever i Silkeborg kan nå en bus i Voel mod Silkeborg. Alle konfirmander fragtes 
med den af menighedsrådet betalte bus mod Fårvang, der kører omkring Voel. Denne ordning er 
kun mulig, når konfirmationsforberedelsen er placeret på torsdage. Ellers må elever fra Klippen og 
andre privatskoler gå til forberedelse i andre sogne. 
Der er ingen busforbindelse fra Sorring mod Silkeborg om formiddagen. 
  
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Der er indgået aftale med Fårvang skole om konfirmationsforberedelsen om onsdagen. 
Rammeaftalen følges. Morgentimer om efteråret og eftermiddagstimer om foråret + hel dag.  
 
Undervisning om onsdagen er langtfra ideelt for Dallerup sogn, da det betyder at privatskolebørn 
fra Dallerup dårligt kan tilbydes undervisning. Særligt for de 3-4 børn der går på Klippen kan det 
være et problem, da disse og andre privatskoler har en aftale om frigivelse af timer torsdag 
morgen.  
Dallerup sogn mister med denne ordning 1/3 af sognets konfirmander, der af logistiske årsager 
ikke kan følge undervisning i sognet. 
 
 

 

De seks sogne  
(besvarelse fra Bo Grymer og Kresten Thue Andersen, i perioden var Sejling-Sinding vakant) 
I sognene ligger følgende udskolingsskoler: Lemming friskole, Skægkærskolen, Funder Skole 
 
SERUP 
Konfirmander fra: Skægkærskolen (28) og Lemming Friskole (7) 
Lokale: Konfirmandlokale i præstegården. Kirken bruges i mindre grad i forberedelsen. 
 
Antal hold: For det meste 1 hold. (I 2013-14 var holdet opdelt i to pga. størrelse af hold (35) og 
lokale) 
Antallet af børn på Skægkærskolen er faldende (-14,1% i 26/27) Antallet af 7. klasser er dog 
uændret (2) 
Antal konfirmationsgudstjenester: 3 
 
 
Tidspunkt før reform: torsdag morgen 8.15-9.45 (det ekstra hold har ligget tirsdag eftermiddag fra 
13.45-15.15) 
 
Transport: Konfirmanderne sørger selv for transport (i året 13-14 har kirken sørget for transport til 
en konfirmand, der er kørestolsbruger). 
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SEJLING 
Antal hold: Et hold fra Skægkærskolen. 
Bistandsforpligtelse, der i 14/15 er fastsat til at indeholde et konfirmandhold i Balle sogn. 
 
Antallet af børn på Skægkærskolen er faldende (-14,1% i 26/27) Antallet af 7. klasser er dog 
uændret frem mod 2027 (2) 
 
KRAGELUND 
Konfirmander fra: Funder skole  
Lokale: Kragelund konfirmandstue 
 
Antal hold: 2 hold 
Antallet af elever på Funder skole er stigende (stigning på 27,7% i 25/26). Der vil fra 2015 og frem 
være 3 7. klasser på de fleste årgange. 
Antal konfirmationsgudstjenester: 3 
 
 
Tidspunkt før reform: I Kragelund konfirmandstue går to hold konfirmander fra Funder skole 
(onsdag og torsdag fra 8.15-9.45. Kirken bruges i forberedelsen. 
 
Transport: Bus fra Funder til Kragelund aftales med Silkeborg busselskab ved den årlige høring. 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Skægkærskolen og Lemming Friskole 
Uge 37-45: Hver torsdag morgen (skolestart kl. 10.15)  
To hele onsdag i samarbejde ml. skole og præster, der foregår på skolen og med medvirken fra 
lærere.  
En hel dag i efteråret (mellem uge 46 og 51) og en i foråret (mellem uge 8 og 12). Evt. kommer der 
en mere hel dag, der ikke inddrager lærere.  
Minimum 12 eftermiddage (onsdag efter 14.15). Yderligere onsdag eftermiddage efter 14.15 kan 
inddrages efter behov.	  	  
	  
Funder	  skole	  (endelig	  aftale	  med	  Funder	  Skole	  i	  august) 
Efteråret	  forløber	  som	  morgentimer	  (tirsdag	  og	  onsdag	  morgen	  8.15-‐9.45) 
Foråret	  forløber	  som	  eftermiddagstimer	  og	  hele	  dage	  (én	  hel	  dag	  i	  samarbejde	  ml.	  skole	  og	  præst). 
 
 
 
 
 

 

Gjern-Skannerup sogn 
 
 
Konfirmander fra: Fårvang skole (tidligere også enkelte fra Klippen) 
Lokale: 1 lokale. Kirken bruges 
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Antal hold: 1 hold 
Der har tidligere være specialhold, men er det ikke pt. 
 
I sognet ligger Gjern skole, der går til 6. klasse. Herefter tager de fleste børn på overbygning i 
Fårvang. Gjern skole har et faldende elevtal (-18,9 frem mod 26/27). Der er kun et spor på skolen 
og derfor er antallet af klasser i perioden stabilt men med lidt færre elever i hver klasse. 
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 2, en i hver kirke 
 
Tidspunkt før reform: torsdag morgen 
 
Transport: Bus til Fårvang, kirken betaler vinterbuskort. 
 
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Fårvang skole følger rammeaftalen og undervisningsdagen er onsdag. Da sognepræsten har en  
fast dag med arbejde uden for sognet, passer dette fint.  
Konfirmander fra Klippen (der afgiver timer torsdag morgen) må gå et andet sted, evt. Voel. 
Der har ikke været mange privatskolebørn til forberedelse i Gjern tidligere, så forskellen på før og 
nu er ikke stor. Men privatskolebørn har ikke længere valget om hvorvidt de vil gå til forberedelse 
der. Det er fortsat selvfølgeligt muligt at komme "hjem" og blive konfirmeret. I så fald tager 
præsten nogle snakke med konfirmand og forældre. 

 

 

Gødvad sogn 
 
 
Konfirmander fra: Dybkærskolen, Rudolf  Steiner, Dybkær special skole, Kornmod Realskole, 
Ulvedalskolen, Th. Lang 
Lokale: 2 lokale. Kirken bruges 
 
Antal hold: 4-5 hold 
2 præster deles.  
1 hold specialkonfirmander fra Dybkær Specialskole 
Næste år er der formentlig 5 hold 
 
 
Børnetallet på Dybkærskolen skole vurderes til at være let stigende (6,6% i 26/27). Antallet 7. 
klasser er stabilt (3). 
Antal konfirmationsgudstjenester: 6 
 
Tidspunkt før reform: Morgentimer onsdag (to hold, Dybkærskolen), morgentimer torsdag (1 hold, 
privatskolerne) fredag formiddag (1 hold, Dybkær special skole). 
  
 
Transport: Ingen transportproblemer 
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KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Dybkærskolen og Rudolf Steiner følger rammeaftalen. I foråret samles eftermiddagstimerne i 
længere blokke. Evt. med gudstjeneste og spisning. 
 
I 14/15 fastholdes privatskolehold om torsdagen, da der er tilmeldinger til dette. 
Der er altid en god håndfuld fra Rudolf Steiner skolen, men på grund af deres sammenslåede 
klasser venter nogle 7. klasser med at blive konfirmeret til 8. for at man så er et større hold. Det 
bestemmer forældrene. 
 
Efter reformen: tirsdag (1 hold, Dybkær), onsdag (2 hold, Dybkær), torsdag (1 hold, 
privatskolerne), fredag (1 hold Dybkær Special skolen). 

 

 

Linå sogn 
 
Konfirmander fra: Sejs Skole, Langsøskolen, Th. Langs, Kornmod Realskole, Sølystskolen, VRC 
(anbragte børn) 
Lokale: 1 lokale. Kirken bruges. 
 
Antal hold: 2 hold  
Sejs er skoledistrikt for børn i Linå. Linå sogn dækker Resenbro skole (går til 6. klasse), hvor 
elevantallet er svagt stigende (5,1% frem mod 26/27) 
Antal konfirmationsgudstjenester:  
 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, torsdag 7.45-09.05 
 
Transport: Kirken sørger for 3 zoners klippekort til Silkeborg. Morgentimerne er en udfordring på 
grund af den deadline bustiderne giver. 
  
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Rammeaftalen følges for tirsdagsholdet. Endvidere bliver der et mindre torsdagshold med børn fra 
privatskoler. Efter jul lægges disse hold sammen i et samlet eftermiddagshold. Det koordineres 
således at alle børn kan nå frem og lægges som eftermiddag/aften undervisning.  
Der er en aftale med Sejs skole om at de lægger eftermiddagstimerne i skolen så dette kan lade 
sig gøre. 
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Mariehøj sogn 
 
 
Konfirmander fra: Vester Skole. Th. Langs, enkelte fra Kornmod 
Lokale: 2 lokale. Kirken bruges. 
 
Antal hold: 4 hold  
Den overenskomstansatte sognepræst på 100% har to hold.  
Den overenskomstansatte sognepræst på 75% har 1 hold ( og for sine sidste 25% 1 hold i Sejs) 
Provsten har 1 hold. 
Der er af og til børn fra Aktiv weekend, et bosted for børn, der har brug for at bo væk fra hjemmet. 
 
 
 
Børnetallet på Vestre skole vurderes til at være faldende (-17,1% i 26/27). Antallet 7. klasser er 
stabilt (2). 
Antal konfirmationsgudstjenester: 4 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, torsdag 8.15-9.45 
 
Transport: Ingen transportproblemer 
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Vester Skole og Th. Langs følger rammeaftalen. Eftermiddage begynder kl 14. Og det planlægges 
at lave færre, men lange eftermiddage evt. med spisning og gudstjeneste. 
 

 

 

Sejs-Svejbæk Sogn 
 
Konfirmander fra: Sejs Skole, privatskoler i Silkeborg 
Lokale: 1 lokale. Kirken bruges. 
 
Antal hold: 3 hold ( kirkebogsførende sognepræst har to hold og kvoteansat 1 hold) 
Antallet af elever på Sejs Skole svagt faldende (-7,3% i 26/27). Antallet af 7. klasser er stabilt (3)  
Antal konfirmationsgudstjenester: 3 
 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, onsdag, torsdag 8.10 - 9.40 
 
Transport: Ingen transportproblemer 
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KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Morgentimer hele året. Og den fælles dag. 
 
 

 

 

Silkeborg sogn 
 
 
Konfirmander fra: Langsøskolen, Kornmod Realskole, Klippen 
Lokale: 2 lokaler, et lille og et stort. Kirken bruges. 
 
Antal hold: 3 hold (undertiden 4). Heriblandt et hold specialkonfirmander (8) fra Langsøskolen 
 
 
Sognepræst på 75%/korshærspræst har to hold 
Sognepræst på 75% /arresthuspræst har 1 hold  
Sognepræst 50%/sygehuspræst: Intet hold pt,, hjælper på specialklasseholdet. 
 
Børnetallet på Langsøskolen er stigende (14% i 26/27). Antallet 7. klasser er stabilt (3). 
Ingen fremskrivning af tal for Kornmod og Klippen. 
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 3 
 
Tidspunkt før reform:  
Kornmod Realskole og Klippen er samlet på hold torsdag fra 8.15 - 9.45.  
Specialkonfirmander torsdag 10.30-11.30 
Langsøskolen: tirsdag 8.15-9.45 
 
Transport: Ingen transportproblemer 
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Langsøskolen følger rammeaftalen med afgivelse af timer tirsdag.  
Sognet planlægger at lave færre, men lange eftermiddage i foråret evt. med spisning og 
gudstjeneste. 
Specialklassen fastholder placering og timetal. 
Kornmod Realskole afgiver timer torsdag morgen. Det samme gør Klippen. Disse samles på et 
hold torsdag morgen. 
Muligvis kommer der fremover flere børn fra Kornmod som ønsker at forberede sig til 
konfirmationen i Silkeborg sogn (og enten blive konfirmeret der eller i hjemsognet). Det kan endnu 
ikke siges om det kommer til at udløse et ekstra hold i Silkeborg sogn. Silkeborg sogn tilbyder 
undervisning til alle på Kornmod på nær a og b-klasse som undervises i Alderslyst. 
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Skorup-Tvilum sogn 
 
 
Konfirmander fra: Fårvang Skole 
Lokale: 1. Kirken bruges engang imellem 
 
Antal hold: 1-2 hold (mellem 25 og 25 konfirmander) 
Børnetallet på Fårvang skole vurderes til at være let faldende (8,5% i 26/27). Men der er i perioden 
ikke fald i antallet af klasser på skolen, også antallet af 7. klasse er stabilt (3). 
Antal konfirmationsgudstjenester: 2 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, torsdag 8.30-10 
 
Transport: Konfirmanderne går/cykler til skole efterfølgende 
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Fårvang skole følger rammeaftalen. Undervisning tirsdag, onsdag. 

 

 

Them Sogn 
 
Konfirmander fra: Frisholm skole, Kornmod Realskole (8-12 stk.) 
Lokale: 2 
 
Antal hold: 3 hold. Den kirkebogsførende præst har to hold. Den overenskomstansatte (50%) har 
1 hold) 
Antallet af elever på Gjessø skole er faldende (-19,9% i 26/27) med en klasse på hver årgang . 
Elevtallet på Frisholm skole er stabilt. For årgangen ligger det og vipper mellem to og tre klasser 
med fremover overvejende tre klasser.  
 
Enkelte år er der en specialkonfirmand fra en specialklasse i Bryrup. 
 
Antal konfirmationsgudstjenester: 3 
Ca. 45 konfirmander fra Them Kirke fordelt på to gudstjenester, ved hver deres præst 
Ca. 15 konfirmander fra Brande Kirke (Them Sogn) ved én gudstjeneste, hvor begge præster 
deltager 
 
 
Tidspunkt før reform:  
Onsdag morgen gældende for begge præster (børn fra Frisholm skole): 7.50 – 9.20 
Torsdag morgen gælden for den fuldtidsansatte (Privatskoler): 7.50 – 9.00 
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Vedr. torsdag, så er det i reglen et mindre hold på omkring 8-10 pers. hvorfor undervisningstiden 
kan kortes af, da den tid der bruges på den enkelte dog stadig er mere end på fx onsdagsholdet 
med 27 pers. Ved at slutte undervisningen kl. 9.00 kan konfirmanderne nå offentlig transport til 
deres skole i Silkeborg. 
 
 
 
Transport: Torsdagsholdet skal nå en offentlig bus kl 9. Børn fra Frisholm skole cykler 
  
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
6x2 morgentimer 
6x2 eftermiddagstimer 
4x hele dage (inkl. den dag der er foreslået i rammeaftalen) 
 
Om torsdagsholdet fortsat vil være der, er endnu uvist. Det er et lille hold (8 mulige i 2014/15), men Them er 
indstillet på at tilbyde det, hvis det ønskes. Det beror på konfirmandernes valg, vil de gå i Silkeborg Kirke 
eller i Them?  Hvis det oprettes, vil holdet ligge som hidtil: Torsdag fra 7.50-9 hele året. 
 
 

 

Virklund sogn 
 
 
Konfirmander fra: Virklund Skole 
Lokale: 1 lokale + kirke + mødelokale 
 
Antal hold: 2 hold  
Børnetallet på Virklund skole vurderes til at være let faldende (-4,3% i 26/27), men antallet af børn 
i 7. klasse er stabilt (2). 
Antal konfirmationsgudstjenester: 2 
 
Tidspunkt før reform: onsdag, torsdag 8.15-9.30 
 
Transport: Ingen transport 
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
Virklund sogn følger rammeaftalen. 
 
 

 

Voel-Svostrup Sogne 
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Konfirmander fra: Sølystskolen, Langsøskolen, Th. Langs, Kornmod Realskole, Klippen, Fårvang 
Skole. De fleste i Grauballe vælger at tage til Fårvang skole i 7. klasse. Klippen er en kristen 
friskole med børn fra et større opland. En del af disse børn bliver konfirmeret i fri- eller 
valgmenigheder og af Leif Kristiansen i Silkeborg kirke. Muligvis vil enkelte børn der går på 
Klippen, men kommer fra Dallerup eller Gjern-Skannerup have behov for at gå til forberedelse i 
Voel kirke torsdag morgen 
Enkelte specialkonfirmander, der inkluderes. 
 
Lokale: 1 lokale. Pladsen i lokalet er begrænset og vil afgøre hvor store hold, der kan være. 
Alternativt overvejer man andre lokaliteter. Kirken bruges i forberedelsen. 
 
Antal hold: 2 hold  
Børnetallet på Voel skole vurderes til at være faldende (-16,8% i 25/26), men antallet af 6. klasser 
vil stabilt (der er mellem 28 og 40 elever på årgangen frem mod 26/27), overvejende 2 klasser på 
årgangen. 
Grauballe skole har et stabilt elevtal frem mod 26/27. 
Antal konfirmationsgudstjenester: 3 
 
Tidspunkt før reform: tirsdag, torsdag 7.50-09.20 
 
Transport: Menighedsrådet i Svostrup betaler en bus for at køre fra Grauballe til konfirmandstuen i 
Voel. 
 
 
KONFIRMATIONFORBEREDELSENS placering fremover 
3 hold i Voel.  
Rammeaftalen følges for tirsdagsholdet (Langsøskolen). Rammeaftalen følges også for 
onsdagshold (Fårvang skole). Konfirmander, der går på talentlinjen på Sølystskolen tilbydes 
undervisningen i morgentimer i efteråret i Voel. Og kan efter jul følge et hold i Alderslyst. 
Endvidere bliver der et mindre torsdagshold med børn fra privatskoler. Dette kommer til at ligge i 
morgentimer hele året. 

 

 

------------------ 
 

 

Økonomi 
Det har ikke været muligt at skaffe et samlet overblik over hvad sognene bruger til 
konfirmationsforberedelsen/ hvad der bruges per konfirmand pga. mangelfulde besvarelser. 
 
 

Specialkonfirmander 
Samlet oversigt over specialkonfirmander i Silkeborg Provsti 
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Dybkær kirke har et hold fra Dybkær Specialskole 
Silkeborg Kirke har en specialklasse fra Langsøskolen.  
Specialelever fra Resenbro / anbragte børn - med på almindeligt hold (Linå) med støtte 
Specialkonfirmander i Dallerup - inkluderes 
Ulvedalskolen (Balle sogn - inkluderes) 
Aktiv weekend - børn bosat udenfor hjemmet (Mariehøj sogn, inkluderes på holdet) 
Sølystskolen specialklasse (Alderslyst) 
Specialklasseelever fra Bryrup 
--- 
 
Det er en overvejelse hvad den øgede inklusion i folkeskolen betyder for folkekirken. 
En del præster peger i undersøgelsen, at de mangler opkvalificering. 

 

Antal konfirmerede i sognene   
(tal fra sogn.dk fra 2013) 
 
Sejling: 10 
Sinding: 2 
Serup: 3 
Lemming: 11 
Kragelund: 19 
Funder: 35 
 
Voel: 24 
Svostrup: 5 
 
Tvilum: 24 
Skorup: 9 
 
Gjern: 19 
Skannerup: 10 
 
Dallerup: 20 
 
Linå: 26 
Sejs-Svejbæk: 54 
 
Silkeborg: 69 
Gødvad: 68 
 
Alderslyst: 57 
 
Mariehøj: 76 
 
Them / Brande: 55 
 
Virklund: 45 



 14 

 
Bryrup: 20 
Vrads: 1 
Vinding: 6 
 
 
Balle: 174 
 
 
 

 

Øvrige forhold 
 
HJÆLP TIL UNDERVISNINGEN 
Spørgeundersøgelsen viser at præsten er overvejende alene om at løfte opgaven med 
konfirmanderne, både i planlægning og afholdelse. De fleste præster synes godt om at planlægge 
selv. Men mange ønsker et øget samarbejde om visse arrangementer. De steder, der er nære 
kollegaer, er der øget samarbejde. 
 
ORGANISTER 
De fleste steder medvirker organisten til et tema om musik, i forbindelse med at vælge salmer 
eller til præsentation af orglet. 
Nogle steder medvirker organisten til andagterne. Det gør organisten i Virklund, Sejs, Balle, Them 
(hveranden uge). 
 
MENIGHEDEN 
Det er sjældent at menigheden inddrages i forhold til konfirmanderne.  
Konfirmanderne står de fleste steder for indsamlingen til Folkekirkens nødhjælp, i den 
sammenhæng er der frivillige fra sognet der er involverede. 
I Alderslyst er konfirmander en del af et prædikenværksted hvor de deler morgensang med 
menigheden. 
 
GÆSTELÆRERE 
Det er sjældent at der er brug af gæstelærere. 
Enkelte steder i forbindelse med Konfirmandaktion og Sultkaravanen 
I Silkeborg sogn har man en temadag med diakoni, hvor relevante steder i byen besøges. 
 
Nogle steder er bedemanden på besøg til tema om døden. 
Nogle steder viser graveren rundt på kirkegården. 
Nogle steder får man besøg af folk med en særlig historie, eks. en alkoholiker, der ikke drikker 
mere. 
Nogle steder medvirker sognemedhjælper, korsanger eller kirketjener i enkelte tilfælde. 
 
 
UDFLUGT 
En del sogne tager på en dagstur med bus (eller forældrekørsel) med konfirmanderne 
Det gør man i Dybkær, Balle, Sejs, Voel, Linå, Dallerup, Them. 
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LEJR 
Ingen tager på lejr med konfirmanderne. Enkelte steder overvejer man at gøre det. 
 
KONTAKT EFTER KONFIRMATIONEN 
Der er meget lidt formaliseret kontakt til konfirmanderne efter konfirmationen, men det er klart at 
præsten stadig møder gamle konfirmander til skole-kirke-projekter, skolearrangementer, kirkelige 
handlinger etc. 
En del steder mødes man kort efter konfirmationen til rundstykker og afrunding. 
Enkelte har god kontakt til gamle konfirmander via facebook. 

 

Tal og informationer i undersøgelsen 
Tallene vedr. klassernes størrelse i fremtiden bygger på elevprognose udarbejdet af COWI for 
Silkeborg kommune. Heri er taget højde for boligplanerne, men selvfølgelig ikke for almindelig fra- 
og tilflytning. 
Disse prognoser peger på at elevtallet i kommunens folkeskoler er faldende fra 15/16 og frem. 
Prognosen indeholder ikke tal for privatskolerne. 
I sogne hvor der ingen udskolingsskole er, er tallene hentet fra 6. klasse på skolen i sognet, da 
dette mest retvisende viser, hvor mange børn, der er i sognet. Det er ud fra klasselister fra 6. 
klasse at kirkerne sender invitationer ud til skolerne. 
 
 
 
Undersøgelsen af forholdene i sognene er baseret på et spørgeskema udsendt i marts og på 
samtaler med præsterne i sognene. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


