Orientering om dåp
i Sauherad kirke
og Nes kyrkje

Sauherad Kirkekontor
Idunsvoll 3
3812 Akkerhaugen
Tlf: 35 95 70 81
e-post: post@sauherad.kyrkja.no

Kjære foreldre!
Gratulerer med det nyfødte barnet!
Det er mange utfordringer knyttet til det å ta seg av et lite barn, og noe
av det første dere må ta stilling til, er om barnet skal døpes.
Vi ønsker å være med å hjelpe dere med å avklare dette, og sender dere
en brosjyre «Orientering om dåpen» - sammen med dette brevet som viser
de praktiske rutinene vi har ved dåp i Sauherad prestegjeld.
Valg av navn
Tidligere fikk barna navn i dåpen. Nå er det Folkeregisteret som
godkjenner navnevalg. Folkeregisteret sender en tid etter fødselen et
skjema med spørsmål om barnets navn. Alle foreldre - om de har
planlagt dåp eller ikke - må returnere dette skjemaet utfylt til
Folkeregisteret, underskrevet av den/de som har foreldreansvaret for
barnet. Fra Folkeregisteret får dere så en fødselsattest for barnet, med
navn og personnummer. Dette personnummeret må oppgis til
Kirkekontoret i forbindelse med dåp.
Ønske om dåp
Dersom dere bestemmer dere for dåp, tar dere kontakt med Kirkekontoret, for å avtale tid og sted for dåp. Deretter fyller dere ut skjemaet
”Dåp i Sauherad” og sender det inn til Kirkekontoret.
Dåp i annet prestegjeld
Hvis dere ønsker dåp i et annet prestegjeld, må dere likevel ta kontakt
med oss. Dåpssamtalen skal normalt finne sted der barnet bor. Vi sender
så en dåpsmelding til det prestegjeldet der dåpen skal utføres.
Faddere
Barnet skal ha minimum to faddere (maks seks). Fadderne må være fylt 15
år og skal normalt være medlem i Den norske kirke. Fadderne får en
hilsen fra Kirkekontoret om hva det vil si å være fadder. Det er viktig at
dere, ved valg av faddere, tar hensyn til hvem som kan hjelpe dere til å gi
barnet en kristen oppdragelse. Fadderne får et viktig ansvar: ”å vise omsorg
for barna, be for dem, lare dem selv å be og hjelpe dem til å bruke Guds ord og delta i
den hellige nattverd, så de kan leve og og vokse i den kristne tro.”(Fra kirkens nye
dåpsliturgi)

Dåpssamtalen
Før barnet skal døpes, har dere vanligvis en dåpssamtale med presten.
Som regel skjer denne i hjemmet, men av og til kan det passe bedre å ta
denne samtalen på kontoret. Det er ønskelig å ha denne samtalen på
dagtid. Er det mange dåp samme søndag, kan det hende at vi samler alle
dåpsfamiliene til en felles samling i kirka.
Selve dåpsgudstjenesten
Dåpen skjer i en vanlig gudstjeneste. Til vanlig går dåpsforeldre og
dåpsbarn i prosesjon inn i begynnelsen av gudstjenesten, sammen med
prest og evt. andre som deltar i prosesjonen. Det er flott om et litt større
barn i familien kan være med å bære inn kanna med dåpsvannet.
Dåpen er en kirkelig handling. Dette må vi ta hensyn til når det gjelder
f.eks. fotografering. Vi forstår at det er ønskelig å bevare minnene om
dåpsdagen, men ønsker å bevare opplevelsen av at dåpen er en hellig
handling. Det beste er kanskje å la én fra dåpsfølget få ansvar for å ta
bilder, i ”kontrollerte former”, og la resten av dåpsfølget følge
dåpshandlingen uten kamera…
Dåpsklubben TRIPP-TRAPP:
Vi anbefaler medlemskap i ”Dåpsklubben TRIPP-TRAPP”. Dette er en
en mulighet til å gi barna et innblikk i den kristne troen på en trygg og
skikkelig måte. Dette er en fin dåpsgave til barna! (Tips til fadderne!)
Dåpsopplæring
Det er vanskelig å se for seg dåp uten opplæring. Det betyr at vi
fortusetter at barnet får kjennskap til hva det vil si å være døpt og høre til
en kristen menighet. Dette er ikke lenger en oppgave barnehage og skole
tar seg av, derfor må foreldre og faddere ta en større del av ansvaret for
denne formidlingen.
Sauherad og Nes arbeider med en plan for trosopplæring, men plan for
oppfølging av barna etter dåpen. Det året barnet fyller 4 år, får dere en
særlig invitasjon til kirka. Da er det utdeling av ”Kirkeboka” i en
familiegudstjeneste. Vi arrangerer regelmessige familiegudstjenester i
kirkene våre (eller på Menighetshuset) som i særlig grad tilrettelegges
familier og barn.

Dere får selv en liten bok i gave fra menighetsrådet: ”Arvegull” er en
tiltalende presentasjon av den himmelen vi ønsker å gi barna over livet.
Vi anbefaler at dere etterhvert også skaffer bøker og leketøy som hjelper
barna til å forstå at bibelfortellinger og kristen tro hører med i dagliglivet.
Det er også lurt å legge til rette for bordbønn og kveldsbønn så tidlig
som mulig, slik at dette blir en naturlig del av familiens liv allerede fra
starten.
Barn i gudstjenesten
Noen vegrer seg mot å ta med små barn i kirka. Men barna er jo
fullverdige medlemmer av Den norske kirke gjennom dåpen, og har rett
til å få komme til ”huset sitt”. Da må vi voksne legge forholdene til rette
for gode opplevelser, alt etter alder og intersser.
Her er noen tips til hva dere kan ta med til kirka – for ulike
aldersgrupper:
o ”Et lite lager” av barnebøker og stille leker som kan aktivisere
barna på en god måte.
o Ark og farger, slik at de kan tegne det de opplever. Kanskje en fast
”kirkebok” – som alltid er med når en er i kirka?
o Noe de kan kose seg med; rosiner, små kjeks el.l.
For å unngå konflikt mellom de som vil høre og barna som vil bevege
seg, går det an å ta av «klikk-klakk»-sko, og gi barna «skli-sokker» i
stedet... Og husk at det er lov å leve; la barna bevege seg litt under
gudstjenesten, i stedet for å tvinge dem til å sitte stille. Og det går også an
å ta en liten ”luftepause”; ved å gå ut en tur eller inn i sakristiet! Følg
med i Helsing på når det er familiegudstjenester, disse er på en spesiell
måte tilrettelagt for barn og familier!
Vi tror at kirken blir et fattigere sted uten barna!
De er framtida og nåtida vår!
Med dette ønsker vi dere velkommen til kirke - og dåp om dere ønsker
det! Ring gjerne kirkekontoret om det er noe dere lurer på!
Beste hilsen oss på Kirkekontoret

