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Konfirmantopplegg om DÅP (fra Konnerud og Skoger menigheter) 
Denne samlingen er for alle konfirmantene 

1. Konfirmantene kommer gruppevis, ca 20 i hver gruppe 
2. Den ene halvdelen går inn i undervisningsrommet og har en Gudsrikesleik-samling 

med dåpen som tema. Den andre halvdelen arbeider med oppgaver om dåpen i 
menighetssalen, mens de sendes inn i kirken, en og en. 

3. Kateket/prest sitter ved døpefonten. Kirken er opplyst med levende lys med svak 
elektrisk belysning. (Samlingen ved døpefonten er ganske sterk. Både for kateket og 
konfirmant. Ikke noe tull der. Høytidelig. En fin anledning til å SE hver enkelt 
konfirmant også. De blir veldig fasinert av blomsten). 

4. Pause med noe å bite i. 
5. Gruppene bytter plass 
6. Liturgisk avslutning  

 

MEDVIRKENDE:  
Prest, kateket, diakon og i tillegg minst to frivillige ledere. 

UNDERVISNINGSLOKALER: 
Menighetssal, undervisningsrom og kirkerom  

Gjøre klart før undervisningen: 

I menighetssalen: 

 Sett ut bord og stoler i menighetssalen. 

 Husk å ha ekstra kulepenner tilgjengelig. Halvparten har sikkert glemt skrivesaker. 

 Hver konfirmant får med seg en lapp med dato og sted for sin dåp (står på 
innmeldingsskjemaene). (Mal vedlagt) (Udøpte konfirmanter kan evt. her få utlevert 
datoen for når dåpen skal finne sted.)  

I kirken: 

 Dempe taklyset  

 Ha vann i døpefonten  

 Tenne dåpslys  

 Matboks med blomster 

 legge ut aluminiumsfolie i korsform på kortrappa.  

 Sette fram telys og fyrstikker.  

 Finne fram CD-spiller og egnet musikk  
 

I undervisningrommet:  
* Overhead (evt tavle).. Sørg for at det er kjøpt inn overheadpenner (eller tavlekritt og 
svamp) 
* Kopiere opp dåpsliturgi, og /evt skrive ordforklaringer nederst på arket. 
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I: I MENIGHETSSALEN:  
I vår kirke har vi to sakramenter – hellige handlinger. 
Det er dåp og nattverd. De kalles sakramenter fordi Jesus har innstiftet dem,  
og fordi de er synlige midler – handlingen og vannet i dåpen/brød og vin i nattverden – som 
viser oss Guds kjærlighet til oss. 
 
Vi er alle skapt av Gud – og Gud elsker alle skapningene. 
I dåpen bekrefter Gud at vi tilhører ham. 
 
De fleste av oss ble døpt da vi var bare noen få måneder. 
Men det er ikke så uvanlig at noen blir døpt som litt større barn, eller som konfirmant eller 
voksne. Hvert år er det noen av konfirmantene som blir døpt. 
Vi tar kontakt med dem det gjelder, har en samtale om dåpen, og så blir vi enige om når 
dåpen skal skje. 
 
Dåpen er et viktig møtested mellom Gud og mennesker. 
I dåpen møter Gud oss og lover å være nær oss hele livet. 
I dåpen gjør Gud oss til sine barn og han gir oss del i sitt rike. 
 
Det er trygt å vite hvor man hører til!  
Passet viser hvor jeg hører til: 
Jeg er norsk. Jeg har rettigheter og plikter i landet mitt. 
Jeg kan reise ut av landet, og jeg kan komme hjem igjen. 
 
Noen har til og med statsborgerskap i to land, med like rettigheter i begge landene. 
 
 (Da (når) du ble (blir) døpt fikk (får) du pass til to riker: denne verden, i tiden; og til Guds rike 
i evigheten. Et statsborgerskap gir den som har det alle rettigheter i det landet man 
oppholder seg, men en statsborger har også visse plikter i sitt hjemland). Dåpen også som 
innvielse til et liv i tjeneste. (forklare setningen ”forsakelse og tro som vi døper våe barn til”. I 
Skoger bruker vi altertavla som utgangspunkt for den delen.) 
 
Etter dåpen har vi altså pass til to riker: 
Denne verden – i tiden 
Guds rike – i evigheten 
 
Det er trygt å vite hvor man hører til. 
Muslimer har sin tro – og vet hvor de hører til. 
Sikher, hinduer og buddhister vet hvor de hører til. 
 
Dåpsattesten forteller at jeg er døpt, og den forteller hvor og når jeg ble døpt. 
Dåpsattesten forteller hvor jeg hører til – akkurat som passet gjør det: 

 Jeg hører til i kirken 

 Jeg hører til i Guds rike. 

 Dåpsattesten forteller at jeg er kristen! 
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Din dåpsattest forteller det samme: 

 Du hører til i kirken. 

 Du hører til i Guds rike. 
 
Dåpsattesten er vårt bevis på at vi er kristne. 
Din dåpsattest er beviset på at du er kristen… 
 

 Konfirmantene får så utdelt et arbeidsark (se vedlegg) om dåpen som de arbeider 
med inntil sistemann har vært inne i kirken. En leder står i døra (åpnes mellom 
m.salen og kirkerommet) og sender en og en konfirmant inn i kirken (tar med seg 
arket). 

 

II: VED DØPEFONTEN:   
Stille musikk i kirkerommet (Stenger ute lyd fra menighetssal og kirketorg).  
Kristuslyset brenner i globen 
Dåpslyset står ved døpefonten. 
Konfirmanten leverer fra seg lappen med navn/dåpsdag. 
 
Henvise til navn / dåpsdato og dåpskirke   
 
….den dagen inngikk dine foreldre og faddere en avtale (en pakt) med Gud – at du skulle bli 
hans barn, og vokse opp som en kristen og lære å tro på ham, og lære å be til ham. 
 
Denne avtalen gjelder fremdeles, og 
det betyr altså at  du ER en kristen 
           du ER Guds barn. Dette kan ingen ta fra deg. 
 
Men – foreldrenes ansvar for din tro opphører v/ konfirmasjonen. Fra da av regnes du som 
religiøst myndig/voksen – og du må selv begynne å finne ut av hva du vil velge og hvem du 
vil tro på –  

- du skal ikke bestemme deg for om du skal BLI en kristen eller ikke, du ER jo det, men 
du må bestemme om du vil fortsette å være Guds barn – eller om du vil gå bort fra 
ham.  

 
Dette kan gjøres veldig enkelt – når som helst og hvor som helst: - på rommet ditt - i kirken - 
på bussen - på skolen…. Bare si stille inni deg: ”Kjære Gud, jeg vil gjerne (fortsette å) være 
ditt barn” da har du inngått din egen pakt med Gud som vil vare til den dagen du dør, (om du 
ikke selv velger å ”oppheve avtalen” / gå bort.) 
 
Nå vil jeg tegne deg med korsets tegn i pannen for at du skal kjenne – og huske at 
  
 Du tilhører Gud, din skaper og far, 
 ------ ”----- Jesus, din frelser og bror og 
         Den Hellige Ånd, din trøster og veileder. 
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Er dette greit for deg?  
 
 (Konfirmanten kan knele på en kneleskammel ved døpefonten eller evt stå med fingrene i 
vannet og lukke øynene.) Prest/kateket dypper tommelen i vannet, tegner korstegnet i 
konfirmantens panne og sier: 
”Jeg tegner deg med det hellige korsets tegn til påminnelse om at du en gang ble døpt i 
Faderens og Sønnens og Den Hellige Ånds navn, og at han til denne dag har stått ved det 
løftet han ga: at du er hans barn, og så høyt elsket av ham at han ga sin Sønn, den enbårne 
for at du, når du tror på hans navn, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. 
Lykke til, du kan glede deg til en flott opplevelse!  
 
For udøpte konfirmanter forklarer man kort om dåpen, litt om hva dåpen er, litt praktisk 
og om dåpssamtalen som skal komme.  (Vi kan også foreta en primsigning dersom de 
ønsker det) 
 
Til slutt ta fram matboksen og si: Jeg har litt føde til deg. La konfirmanten plukke opp en 
blomst som legges i vannet, og som folder seg ut. 
 
(Vedlegget ”Blomst” er blomst er klippet ut og brettet for bruk ved døpefonten.) 
 
Når blomsten har foldet seg ut: 
Herren velsigne deg og bevare deg! 
Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig! 
Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred!   
 
Konfirmanten tar så med seg arket inn i kirkestua hvor de fortsetter å arbeide med arket til 
alle er ferdige ved døpefonten. 
 
AVSLUTNING: 
 
Sang 
Kristuskrans: Dåpsperlen 
Bønn 
Fadervår 

 

 

 


