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- Dåpssamtalen er en brobygger  

En dåpssamtale bør kjennes trygt og godt for foreldrene, og 
de skal slippe å kjenne prestasjonsangst, anbefaler 
sokneprest Eva Marie Jansvik, som har skrevet oppgave om 
dåpssamtalen.  

- Dåpssamtalen er noe av det viktigste en prest gjør, sier Eva 
Marie Jansvik. Hun er sokneprest i Mandal, har holdt en rekke 
slike samtaler og har skrevet oppgave om dåpssamtalen. I Den 
norske kirke døpes rundt 35.000 barn hvert år. 

- Dåpssamtalen er så viktig fordi den er en brobygger mellom familien og kirken. Møtet 
med kirken skal oppleves som trygt og godt, og man bør få en tydelig og varm invitasjon 
til å bli en del av menighetsfellesskapet. Vi ønsker jo å se dåpsbarna og familien igjen! 
Foreldrene skal dessuten slippe å kjenne prestasjonsangst, for det skal ikke kreve noe av 
oss å bli døpt. Dåpen er en gave, sier Jansvik. 

Forskjellig praksis. I løpet av dåpssamtalen bør det være rom for å stille spørsmål om 
dåp, tro og kirken. Hvordan samtalen gjennomføres varierer fra menighet til menighet. 
Noen ganger er det en individuell samtale, enten i kirken eller hjemme hos de nybakte 
foreldrene, andre ganger er det en gruppesamtale med flere dåpsforeldre. Ønsker 
foreldrene helst å treffe presten alene, oppfordrer Jansvik menighetene til å legge til 
rette for det.   

– Familiesituasjonen for dåpsfamiliene er forskjellige. Noen syns det er godt å være i en 
mer uformell gruppe, mens andre gjerne vil ha besøk. I vår menighet er vi opptatt av å 
gjøre dåpssamtalen tilgjengelig, nær og trygg, og vi praktiserer per i dag hjemmebesøk, 
sier Jansvik.  

Ikke kristen ”nok”. På flere bloggforum uttrykker nybakte foreldre bekymring for om 
de ikke er kristne ”nok”. Mange døper barna sine fordi de selv er døpt og fordi det er en 
fin tradisjon. Mange kjenner på nervøsitet før en slik samtale. Det kan kjennes formelt å 
treffe presten. 

- Om ikke foreldrene tror eller føler de tror nok, så har det ingen betydning for om man 
kan døpe barnet sitt. De er god nok som du er, og min holdning er at det er fantastisk at 
foreldrene vil komme til kirken med barna sine. Det kan være lurt å stille åpne spørsmål, 
hvor foreldrene ikke føler at de blir stilt til veggs, anbefaler Jansvik.  

Praktisk. Under en dåpssamtale er de fleste foreldre opptatt av det praktiske. Dette kan 
være; når skal vi komme frem til døpefonten? Hvem skal være med? Når skal vi stå, og 
når skal vi sitte?  
- Dette gir vi svar på, og jeg pleier også å si at hvis foreldrene bare kommer til dåpen, 
med barnet, så skal vi ordne resten. Jeg gjør det jeg kan for at de kan senke skuldrene, 
for vårt mål er å skape trygghet og vise omsorg, sier Jansvik.   
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Et viktig valg 
Kanskje er det kun en av foreldrene som ønsker dåp. Det kan 
være en aktuell problemstilling og noe man kan snakke om i en 
dåpssamtale.  
 
Torkel Irgens, kirkefagsjef i Sør-Hålogaland bispedømme, har 
jobbet mye med dåpspraksis og trosopplæring.  
 
- En av våre prester har uttrykt dette tema gjennom følgende 
spørsmål: «Har det vært vanskelig å bestemme seg for å døpe barnet»? Da åpner vi for 
en samtale om dåpens innhold. Vi kan ikke ta det for gitt at alt er klart og at begge er 
enige når foreldrene kommer til en dåpssamtale. Noen har kanskje brukt en del tid på å 
bestemme seg, mens for andre er det mer en selvfølgelig tradisjon. Dette kan man 
snakke om i en dåpssamtale. Vi har stor respekt for at dette er et viktig valg, og at vi som 
foreldre tar valg for våre barn som vi mener er til det beste for barnet, sier Irgens.  
 

 
 

 


