
Gratulerer! 
 

 
 
 
 
 
 
 

Gaven 
Å få et barn er en helt spesiell opplevelse i livet. Fra det 
øyeblikket blir alt forandret. Når barnet er der, er det umulig å 
tenke seg at det aldri har vært der før. Det er et helt nytt 
menneske! For den som ikke har barn fra før, er det mye nytt å 
tenke på, mange nye følelser: takknemlighet, glede, undring, 
forventning og uro. 
Dette nye mennesket er helt seg selv. Hvor kommer det fra, hva 
skal det bli til, hvordan kan vi best mulig ta vare på det? 
Spørsmålene er mange. 

 



Vårt barn – Guds barn 

I generasjoner har familier valgt å døpe sine barn. Det er 
mange grunner til det. Ikke minst er det en lang og god 
tradisjon, noe fint og viktig som man ønsker å gi videre til neste 
generasjon. Kanskje er det en tradisjon 
også i din familie? 
Den første tiden må barnet bæres. Da er 
det godt å være flere å dele oppgaven 
med. Når du lar barnet ditt bli døpt, 
legger du det samtidig i sterkere hender 
– Guds hender. Gud skal få hjelpe deg 
med å bære barnet frem i verden. Livet 
er sårbart og vi behøver all den hjelpen vi 
kan få. 
 
Det er trygt og godt å høre til et sted. Barnet hører først og 
fremst til en familie og en slekt. I dåpen får barnet tilhørighet til 
noe større. Det får en plass i Guds store familie.  
 
 

Hvorfor velge dåp? 
Noen tenker at barna selv må få velge dåp.  
De første barneårene må foreldrene gjøre alle valg for barna. 
De er for små til det selv. Siden, når barnet har blitt større og 
har lært litt mer, kan det gjøre egne valg.  
Mange foreldre velger derfor dåp for barna sine. De gjør det i 
håp om at Gud vil holde sin hånd over barnet og hjelpe 
han/henne til å gjøre gode valg i livet. Underveis vil foreldre, 
faddere, besteforeldre, skole og kirken gi kunnskap og 
opplevelser som barnet kan hjelpe seg med. Når barnet blir 
ungdom kan det selv velge om det fortsatt vil høre til i kirken 
eller å velge det bort. 
Det er lettere å gjøre egne valg når man har kunnskap og 
tanker om hva valget består i. 
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Noen foreldre tenker kanskje at de ikke er «kristne» nok. Da 
kan det være fint å minne om at dåpen er en gave. Dåpen er 
ikke for tanken, men for hjertet. Vi døper 
våre barn fordi Jesus sa det, ikke fordi vi 
forstår det. Menigheten, foreldre, faddere, 
besteforeldre og andre skal sammen hjelpe 
barnet til å oppleve at det er fint å høre til 
hos Gud. 

           
             Livets fest! 

Hvert nytt barn fortjener en velkomstfest. Dåpen gir en god 
anledning til det. I kirken begynner festen og gleden. Der blir 
barnet høytidelig døpt, løftet opp og tatt imot. Etterpå fortsetter 
festen med faddere, slekt og venner. 
 

 
Velkommen til dåp! 

De fleste barna døpes i løpet av det første halve året. Da er de 
fortsatt lette å bære . Det hender likevel at barna er eldre. 
Hvert år døper vi både større barn og unge i våre kirker. Ikke 
minst utgjør udøpte konfirmanter en stor gruppe. 
Dåp meldes til kirkekontoret i den menigheten man bor, også 

når dåpen skal skje et annet sted (en 
annen kirke). I samråd med 
kirkekontoret der det skal skje, 
bestemmes dag og sted.  
Du finner mer informasjon på våre 
hjemmesider: http://rygge.kirken.no/, 
eller ved å ringe kirkekontoret på 
tlf.: 69264481. 

 

http://rygge.kirken.no/


Foreldre- og fadderansvar 
Foreldre og faddere skal få være vitner om at barnet blir døpt 
med den kristne dåp. Sammen med menigheten, og hele den 
verdensvide kirken, får dere og vi del i et hellig ansvar. Det er 
en stor glede og en fin oppgave.(Faddere skal normalt være 
over 15 år, og tilhøre Den Norske Kirke). 

 
Når og hvor? 

Vi kan tilby dåp i alle de tre 
fine kirkene våre: Rygge, 
Ekholt og Larkollen. Det 
vanlige er at barna døpes i 
den menigheten der de bor. 
Der vil de også få tilbud om  
videre trosopplæring.  
Dåp finner som regel sted 
under gudstjenesten søndag 
kl.11.00.  
 
Nyhet: 
Høsten 2014 inviterer vi 
også til egne 
dåpsgudstjenester lørdag 
20. september kl. 12.00 og 
lørdag 25. oktober  
kl. 13.00. 
 
 
Se hjemmesiden vår eller ta gjerne kontakt med kirkekontoret 
for å høre om hvilke muligheter som finnes. 
 

 


