Når hun bliver ældre og kan se, hvor
glade vi har været over, at hun er kommet til, og at vi har holdt en kæmpe fest
for hende, vil det have en særlig betydning. På den måde er dåben en milepæl
og en kærlighedsgave.

TILLYKKE

MED DIT BARN!

MOR, 37 ÅR

Jeg ser dåben som noget fuldstændig
centralt og som en vigtig del af opdragelsen. Man præger jo sine børn i både
stort og småt med sine værdier, sine
uvaner og måder at angribe verden på.
MOR, 41 ÅR

For mig betød det, at min søn blev
døbt, at han blev en del af et fællesskab, som han ikke skulle tage stilling
til. Et fællesskab, hvor døren altid er
åben, og hvor han komme gennem hele
livet, hvis han får brug for det.
FAR, 28 ÅR

OVERVEJER DU,
OM DIT BARN SKAL DØBES?
HVAD SKAL JEG GØRE?
Hvis du gerne vil have dit barn døbt, skal du henvende dig til præsten eller kirkekontoret i sognet, du bor
i eller en anden kirke, du har tilknytning til. Du finder
kontaktoplysninger på sogn.dk
Er du i tvivl om dit barn skal døbes eller ej, eller vil du
vide mere, inden du beslutter dig, er du altid velkommen til at kontakte en præst. Så kan I tage en samtale om barnedåb.
Du kan læse meget mere om dåb på
folkekirken.dk/daab
På Facebooksiden facebook.com/barnedaab kan du
mødes med andre forældre og præster og udveksle
erfaringer og overvejelser om dåb.

ET BARN ER FØDT!
Du glemmer sikkert aldrig første gang, du holdt dit
barn i armene. Med barnet melder nye og store følelser og spørgsmål sig. Taknemmelighed, kærlighed,
glæde, sårbarhed, bekymring og håb for fremtiden. En
dag skal du slippe barnets hånd, så det kan tage sit
første skridt. En gang vinker du farvel og ser det rejse
ud i verden. Hvordan giver du dit barn den bedste
begyndelse på livet? Der er mange valg at træffe. Et
af dem handler om barnedåb.

HVORFOR VÆLGE BARNEDÅB?
Der kan være mange grunde til at vælge barnedåb.
Traditionen, som forbinder barnet med slægten, kulturen og kristendommen. Kirkens rum og dåbens store
ord. Trygheden i at lægge sit barn i Guds hånd.
Ved dåben siger vi tak for barnet, og det får Guds velsignelse og løfte om, at han vil være med det. Også
hvor vi må give slip og ikke kan følge det længere.

HVAD SIGER JEG JA TIL?
Hvis du vælger at døbe dit barn, forbinder du det med
kristendommens fortællinger, traditioner, menneskesyn og værdier. Du forbinder også dit barn med den
Gud, der altid vil følge det med sin kærlighed, uden at
det skal gøre sig fortjent til det først.
Dåben åbner en dør til et rum, barnet kan gå ind og
ud af med alt, hvad det har på hjerte og på samvittigheden. Det kan være tit eller sjældent, døren står altid
åben.

BØR BARNET VÆLGE SELV?
De fleste forældre vil gerne opdrage deres barn til at
blive selvstændigt og i stand til at træffe gode valg.
Derfor vælger vi hver dag det bedste, vi ved for vores
barn: Mad, musik, godnathistorier, fritidsinteresser,
pasning og skole. Vi præger barnet med alt det, vi

håber giver barnet det bedste udgangspunkt den
dag, det skal vælge selv. Til den tid vil dit barn forholde sig til dine valg, tage nogle til sig og gøre op med
andre. Ingen valg eller fravalg er neutrale. Det gælder
også barnedåb.

