
Velkommen 
til dåp!

Rom for begynnelse, uansett alder. 

Gode grunner til
å velge dåp
Hvert år blir over 35.000 
spedbarn døpt i Den norske 
kirke. I tillegg velger mange 
barn, unge og voksne å bli 
døpt. Det er det flere gode 
grunner til. Her er fire av 
dem:

1. TRADISJON
Uansett hvorfor du velger dåp, 
velger du også en tradisjon som  
har vært og er viktig for mennesker 
i hundrevis av år.

2. EN DEL AV NOE STØRRE
I dåpen blir du del av noe større. 
Den døpte feires og ønskes varmt 
velkommen som del av et fellesskap 
i menigheten der du bor og av den 
kristne kirke, som strekker seg over 
hele verden. 

3. FEIRING 
For mange handler dåpen om 
tradisjoner, gode minner, å skape en 
dag for familien og å ha et punkt 
som handler om å feire en ny 
begynnelse og et nytt liv.

4. ÅPEN FOR ALLE
Alle kan bli døpt i Den norske kirke. 
Alle som blir døpt får ta imot Guds 
kjærlighet, uansett. Det stilles ingen 
krav, og valget er ditt. 

PÅMELDING OG MER INFO
I samarbeid med deg finner vi ut 
hvordan vi best kan legge til rette 
for en fin dåpsdag – enten i  
gudstjenesten søndag eller en 
annen dag. 

For mer informasjon:



Velkommen 
til dåp i 

Dåpen er en flott tradisjon, markerer en ny start og setter livet 
i en større sammenheng. Det å bli døpt knytter oss sammen med 
Gud. I dåpen blir du en del av kirkens store fellesskap. 

TROEN I GAVE
I dåpen blir vi møtt av Guds 
kjærlighet. Vi får troen i gave og 
dåpen gir oss del i Guds frelse. 
Historisk kommer ordet frelse fra da 
slaver ble satt fri. I dåpen blir vi også 
satt fri til et helt liv og et håp om at 
livet vinner over døden og det onde. 

DÅPEN ER FOR ALLE
Alle kan bli døpt – når som helst i 
livet. Mange barn blir døpt innen de 
er ett år. Det er ingenting i veien for 
at voksne, ungdommer og større barn 
bli døpt . Dåp foregår i gudstjenesten 
eller i egne dåpsgudstjenester. Dåpen 
er en tradisjonsrik og høytidelig 
begivenhet!

VELGE FADDERE
Å være fadder er for mange et 
hedersoppdrag! Når et menneske blir 
døpt, må en ha minst to faddere.  
En fadder må ha fylt 15 år og som 
hovedregel være medlem av Den 
norske kirke. Medlemmer av andre 
kirkesamfunn kan være faddere så 
lenge de aksepterer barnedåp.  
Ved barnedåp er det foreldrene som 
bestemmer hvem som skal være 
faddere. Det er vanligst å velge blant 
familie og venner. Fadderen skal 
sammen med menigheten vise 
omsorg for den som er døpt og 
hjelpe den til å leve og vokse i sin 
kristne tro.

DÅPSSAMTALE
Før dåpen avtales en samtale med 
deg som har valgt dåp. Dette kalles 
en dåpssamtale. Dette kan skje 
individuelt eller i gruppe med andre 
som har valgt dåp. Samtalen handler 
om hva dåpen er og betyr, hva som 
skjer i dåpen i kirken og du kan stille 
spørsmål. 

NÅR OG HVOR

ULIKE FEIRINGER
Den norske kirke ønsker å legge til 
rette for at alle kan bli døpt, uansett 
alder. Noen velger å invitere familie 
og venner til kirken, noen har en fest 
eller markering etterpå, men det er 
helt opp til deg hvordan du ønsker  
å markere dåpsdagen. 

UTFORSK TROEN
Gjennom dåp og kjennskap til troen 
gis det et grunnlag for å gjøre  
selvstendige valg. Menigheten har 
mange tilbud til barn, unge og voksne 
som gir muligheter til å utforske hva 
det betyr å være døpt og om innholdet 
i den kristne tro. Menigheten er også 
et fellesskap som gjør at vi ikke 
trenger å tro helt alene. Det er godt  
å ha mennesker rundt seg i alle livets 
faser.
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