
Den store dåpsdagen 
 

Dåpen er stor - ja, størst av alt. Derav 

navnet på den felles dåpsdagen i 

Arendal prosti. 

- For oss er «Den store dåpsdagen» en 

anledning til å si at vi er her som 

kirke, og vi har dørene åpne for alle 

som ønsker dåp, sier Jorunn Raddum. 

Hun er prost og en av mange som 

deltok under Den store dåpsdagen som 

menighetene i Arendal inviterte til 

under Arendalsuka.  

 

Alle menighetene som var involvert i dette åpnet kirkene for dåp på samme dato og samme 

klokkeslett.  

- 16 personer mellom 0 og 70 år ble døpt mellom kl. 17.00 og 19.00 denne dagen. For noen 

har dåp vært noe de har tenkt på bestandig, men anledningen har vært et skritt unna. Plutselig 

er denne dagen der og kirka åpner for at de kan komme. De inviteres ikke bare til hovedkirken 

i prostiet, men de får mulighet å komme til sin lokale kirke. Det tror jeg er viktig for mange, 

sier Raddum.  

 

Gode dåpssamtaler 

- Mange spør om vi får hatt en ordentlig dåpssamtale. Da vil jeg si at dette kanskje er blant de 

sterkeste dåpssamtalene jeg har. Settingen gjør at det føles naturlig å gå nokså rett på sak om 

livet og troen. Min erfaring er at disse dåpssamtalene varer inn i dåpshandlingen, og du kan 

flette samtalen inn i selve budskapet du har ved døpefonten.  

 

Tenkt lenge på dåp 

- Det er ulike begrunnelser for hvorfor man ikke har funnet veien til døpefonten før; ofte 

handler det om praktiske ting som kom i veien. Inntrykket er at mange bare har manglet en 

mulighet til å bli døpt. Dessuten er kanskje bildet av hvordan vi døper i kirken litt konformt 

og smalt? Jeg tenker på bildet av en «komplett» familie iført finstasen. Livet ser ofte ikke ut 

som et slikt bilde. Kanskje er det noen verdifulle erfaringer fra drop-in-dåp som vi kan ta med 

oss inn i dåpshandlingene under søndagsgudstjenesten?  

 

Kake, kaffe og gave 

Raddum tror det er noe fint og avvæpnende med å slippe det perfekte instagram-preget. 

Likevel var det både kaker og gaver på Den store dåpsdagen.  

- Menighetene stilte med kake og kaffe og feiret den døpte.  

Elin Ann Øvensen, sokneprest i Moland menighet, har inntrykk av at enkeltseremonier gjør 

det lettere for mange å la seg døpe.  

- For en av de sju som vi feiret dåp for denne dagen, var det avgjørende, forteller hun. 

 

Gjennom arbeidet med Den store dåpsdagen kom også ideen om en gave de døpte kunne få. I 

samarbeid med prostiet laget glassmaker Anne Hilde Øigarden en symbolmynt i blå 

dåpsvannsfarge med et kors preget inn.  

- Vi tenker at glassmynten skal brukes som dåpspåminnelse. Kanskje kan den ligge i lomma 

og nettopp minne om tilhørigheten vi får i dåpen? sier Raddum.  

 


