EN vElKoMSt I KIrKEN

EN glædE
og Et aNSvar

barNEdåb
EllEr Ej?

Når et barn bliver født, har det betydning for alle i barnets
nære verden. det er en glæde og en omvæltning, hvor der er
nye roller til alle dem, der udgør barnets familie.

til forældrenes ansvar hører også beslutningen, om barnet
skal døbes eller ej. Man kan beslutte, at det er bedst at
lade barnet vælge selv, når det bliver stort nok til det. Men
på hvilket grundlag skal barnet tage stilling? det kan kun
danne sig en personlig mening, hvis det møder holdninger

den første gang man ser sit nyfødte barn, glemmer man ikke:
de små fingre, den fedtede hud, det intense blik. barnet er
på samme tid så velkendt og dog så fremmed. Et lille nyt
menneske er kommet til verden, og med det nye følelser og
nye spørgsmål for barnets forældre: Hvad skal vores barn
hedde? Hvordan ønsker vi at opdrage det? Hvilke værdier vil
vi række videre? Hvordan styrker vi barnet, så det ved, hvad
der er vigtigt, og hvem det selv er, i en verden, hvor mange
forskellige livsholdninger gør sig gældende?
Som forældre kan man ikke overlade svarene
til andre. det er en del af forældrerollen at tage
ansvar og beslutninger for sit barn.

og værdier hos forældrene, som det kan orientere sig ud fra
og forholde sig til. Man må slå rod for at kunne vokse.
at døbe sit barn er at give det et tilhørsforhold, det har med sig
livet igennem. Et livsgrundlag, som det deler med generationer
af kristne før os. gennem dåben vil barnet kunne se sig selv
som guds barn, så det kan vokse og gå ud i verden med troen
på, at det er elsket og set med kærlighed af gud – lige meget
hvad andre mennesker måtte se eller mene.

bevidstheden om at være døbt ruster barnet
til at møde livet, også når det viser sig barskt
og svært, og til at møde mennesker med en
anden kulturel og religiøs baggrund.

StyrKE
og SårbarHEd
alle forældre er optaget af, hvad de kan gøre for deres barn.
barnet skal opleve tryghed, og det skal værnes mod alt
ondt. barnet skal gøres livsdueligt, så det kan klare alle de
udfordringer, det vil møde. det skal mærke, at det er elsket.
Men som forældre ved vi også, at vi ikke kan give
vores børn alt. det er sårbart at have sat et barn
i verden. barnet lever ikke kun af det, vi kan give
det. livsmod, glæde og tillid kommer ikke kun
fra forældrene. gud er en kilde til fornyet håb og
forundring. Når vi lader barnet døbe, gør vi det
i den tro og i det håb, at verden ikke er gudsforladt.
vi kan stole på, at gud vil hjælpe os med at tage vare
på barnet, og at gud selv vil drage omsorg for det,
også dér hvor vi ikke kan følge med.

EN opdagElSESrEjSE
I tro
barnet har en livsrejse foran sig. vi ved ikke, hvor den rejse vil bringe
barnet hen. glæde og sorg, lys og mørke, solskin og skyer følges ad.
I dåben bliver der sat en retning. I dåben lyder trosbekendelsen, som
sammenfatter den bibelske fortælling om gud og mennesker. den er
som et mægtigt rum, den døbte træder ind i og kan vokse ud fra.
I trosbekendelsen forsager vi djævelen og alle hans
gerninger. vi siger nej til alt det, som nedbryder
og splitter vores liv. og vi siger ja til livets gud.
Når vi siger ja til trosbekendelsen, med alt hvad
den rummer af tradition og uudgrundelighed,
betyder det ikke, at vi forstår alt til fulde. der
kan sagtens være ord og formuleringer, som vi
undrer os over. Men med vores ja siger vi: Ja,
det vil jeg rigtig gerne tro, således at ordene og
den betydning, de rummer, har fremtiden for
sig. på den måde er dåben begyndelsen på en
opdagelsesrejse i tro, håb og kærlighed.

bøN

værd at vIdE

HErrE vor gud, HIMMElSKE Far!

NavN og dåb
det er jer som forældre, der giver jeres barn navn.
Men det er først officielt, når det registreres. det kan ske
på www.borger.dk inden for det første halve år. Eller det
sker i forbindelse med dåb.

vI taKKEr dIg For vorES barN,
For dEt uNdEr, du Har lagt I vorE HæNdEr,
og dEN tIllId, du Har vISt oS.
taK For, at vorES barN KoM godt IgENNEM FødSlEN,
og at du lod glædEN FødES aF SMErtEN.
vI vEd IKKE, Hvad lIvEt vIl ruMME For barNEt.
dErFor bEdEr vI dIg:
tag dEt INd I dIN NærHEd,
lad dEt IKKE MødE MErE oNdt, ENd dEt KaN bærE.
gIv vorES barN dIN åNd og vElSIgNElSE I dåbEN,
Så dEt altId Må HørE dIg tIl,
KENdE dIN StyrKE
og Få Hjælp tIl at lEvE I SaNdHEd og KærlIgHEd
allE SINE dagE.

SådaN gør du/I
Skal jeres barn døbes, skal I henvende jer til præsten,
som skal døbe barnet, eller til kirkekontoret.
Før dåben mødes I til en samtale.
Hvor og HvorNår
dåb finder ofte sted som en del af den almindelige
gudstjeneste om søndagen. I nogle sogne er der også
mulighed for at få barnet døbt ved særlige dåbsgudstjenester.
FaddErE
Faddere er dåbsvidner og voksne venner, som forældrene
beder om i særlig grad at følge og være der for barnet i dets
opvækst. Man skal have 2-5 faddere, og en af dem kan bære
barnet og kaldes så gudmor eller gudfar. det kan også være
en af forældrene, som bærer barnet. Faddere skal selv være
døbt.
SaMtalE MEd EN præSt
Hvis du/I er i tvivl, om barnet skal døbes, kan det være
en god idé at kontakte en præst. Her vil spørgsmål om
kristendom, tro og dåb kunne vendes og måske hjælpe til en
afklaring.

Kirken er i dag en aktiv sognekirke med en
lang række aktiviteter lige fra gudstjenester
og koncerter til foredrag, sangeftermiddage,
fællesspisninger og natkirke for unge.
trinitatis Kirke er kendt for sit musikliv
med mange velbesøgte koncerter og store
musikgudstjenester, som finder sted i det
smukke barokke rum.
WWW.trINItatISKIrKE.dK
KordEgN@ruNdEtaarN.dK

teksten er udarbejdet af et udvalg bestående af Erik Høegh-andersen, Hanne bang, Thue petersen og peter birch.

trinitatis Kirke med rundetaarn ligger i
hjertet af København. Mange københavnere og
turister finder hvert år vej til Christian d. Ivs
gamle kirke, som stod færdig i 1656.
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