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Du som är född 2006, 2005 eller äldre och har ett brinnande 
hästintresse har nu möjlighet att kombinera din ridning med 
konfirmation. 

Vi träffas en söndag i månaden på Örnskölsviksortens 
ryttarklubb (ÖOR) Svedjeholmen. Vi rider, äter och har våra 
konfirmationspass tillsammans. Vissa träffar kommer vi även att 
ha ett pass med hästkunskap. Dessa pass får vi lära oss mer om 
hästhantering, skötsel av häst och prova på andra grenar än 
ridning. 

Under konfirmationspassen får du en grundkurs i vad kristen tro 
innebär. Vi blandar teori med praktik och gör en del studiebesök. 
Du kommer tillsammans med andra att få möjlighet att fundera 
kring livets stora och små frågor. Givetvis kommer allt vi gör att 
ha mer eller mindre med hästarna att göra.

Start:
sön 30/8 kl 09:30-17:00
Cafeterian ÖOR
Innan dess vill vi ha din 
anmälan via mail till:
johanna@ryttarklubben.se



Du erbjuds också fyra lägerdygn. Dessa är kombinerade rid- och 
konfirmationsläger. Övernattningarna sker på ÖOR och helpension 
ingår. 
Den stora avslutande festen blir i och med konfirmationsgudstjänsten 
i Själevads vackra kyrka i maj. 

Vi har plats för 20 konfirmander. Kunniga ridinstruktörer och 
engagerade ledare håller i varierande pass och är beredda att ta hand 
om dig på bästa sätt. Din ridgrupp kommer inte att vara större än 10 
ekipage under din ridlektion på 60 min. Du bör ha sådan ridvana att 
du självständigt kan föra hästen i skritt och trav. Vill du ta med egen 
häst finns möjlighet till uppstallning i gäststallet. 

Först till kvarn…

Kostnad 1100:- + medlemsavgift à 300:- tillkommer om du inte är 
medlem i ÖOR.

Datum och upplägg för konfirmandåret

Ht 2020
Sön 30/8 09:30-17:00
Sön 13/9 09:30-17:00 
Lör - sön 17-18/10 läger
(mer info senare)
Sön 15/11 09:30-17:00
Sön 13/12 09:30-17:00

Vt 2021
Sön 17/1 09:30-17:00
Sön 14/2 09:30-17:00
Sön 14/3 09:30-17:00
Sön 11/4 09:30-17:00
Tors - sön 13-16/5 läger 
(mer info senare)
Sön 23/5 11:00 Konfirmationsmässa 
Själevads kyrka (mer info senare)



Frågor och funderingar:
Johanna Westberg, verksamhetschef ÖOR
0660-590  75   
johanna@ryttarklubben.se  

Zandra Zinner, präst i Svenska kyrkan 
0660-599 18 (kopplas till mobil) 
zandra.zinner@svenskakyrkan.se


