
Dåpsmanual
Til deg som døper

Oversikt over ressurser:

1. Filmer 
• Film 1- Introduksjonsvideo som kan sendes  

i forkant av første samtale 

• Film 2 -Teologien i dåpen

• Film 3 -0-5 år Omfavne.  
Den første fasen i et barns liv

2. Ressurser til utdeling 
• Foreldreark 

• Fadder/foreldrebønn

3. Ta kontakt med dåpsfamilien 8 uker før dåpen 
•  Finn dåpsdato

• Finn dato for samtale 1 og 2

Med denne manualen ønsker vi å gjøre det  

enklere for deg å skape en god ramme rundt dåpen.  

Investér tid i samtalene og forbered deg så godt du kan. 

Det er lagt opp til to treffpunkt med foreldre i forbindelse 

med dåpen. Vi tror disse treffene vil utruste foreldrene 

og dere som menighet til å ta gode valg fremover. 

Du gjør en kjempeviktig jobb, vi heier på deg! 



I denne samtalen har du en unik mulighet til å gi 
familien god kjennskap til Bibelens forståelse av 
dåpen og gi dem en trygghet for selve dåpshand-
lingen i kirken. Anerkjenn familien for deres gode 
valg på vegne av barnet ved å gi dem dåpens gave. 

Bli kjent og snakk om deres liv
Dersom du ikke kjenner familien fra før er det første punktet særlig viktig.  
Bruk tid på å bli kjent med dem før du går over til punkt to i samtalen.  
Kjenner du foreldrene fra før, har du nå en unik mulighet til å bli bedre  
kjent med dem og hvordan de har det i den nye fasen. 

• Vær nysgjerrig og imøtekommende: Hvem er de? Hva er deres historie? 
Hva kjennetegner dem? Hva er de glad i? Hva gjør de sammen for å 
slappe av? Hva er deres kvaliteter? Trenger de hjelp til noe?  
Er det noe de uroer seg for? Hvordan har de det? 

• Server gjerne noe enkelt (for eksempel kjeks og kaffe). 

Dåpsdagen fra A til Å
Av erfaring er det denne delen de fleste foreldre har mange tanker og  
spørsmål rundt. Led dem gjennom alt det praktiske og gi dem trygghet  
ved å besvare deres spørsmål.

• Snakk med foreldrene om hvorfor de ønsker å døpe barnet  
og om de har noen ønsker for selve dåpsdagen. 

• Gå gjennom dåpsdagen fra A-Å. Fortell dem når de skal møte, hvor de 
skal sitte, når de skal komme frem og hva som skjer etter gudstjenesten.  

Hva er en kristen dåp?
Teologien i dåpen er viktig. Bruk denne anledningen til å trygge dem  
i et sunt og sant gudsbilde. Gi dem en forståelse av hvordan teologien  
former et praktisk og synlig trosliv for oss som kristne. 

• Se filmen sammen med foreldre.
• Hva tenker dere om det dere hørte i filmen? 
• Samtal om hovedpunktene i filmen: Man velger uansett, livet i dåpen  

og gode vaner, hvem som gjør noe i dåpen, dåpen som mysterium. 

• Samtal om bibelverset “Jeg og mitt hus vi vil tjene Herren” (Josva 24,15). 

Avslutning: 
• Husk å avtale neste samtale, gjerne i løpet av de neste 14 dagene.

I denne samtalen har du en unik mulighet til å 
hjelpe foreldrene til å ta dåpsløftet sitt på alvor 
ved å gi dem gode trospraksiser for hverdagen. 
Ha klart for deg hvordan dere kan koble familien 
relasjonelt med andre i kirken og hvilke tilbud 
dere har for unge familier. 

Innledning 
Foreldrene er sikkert spente på denne samtalen.  
Gi dem trygghet og ro i møte med det dere skal snakke om. 

• Takk for sist treffpunkt.

• Er det noe dere har tenkt på siden sist? 

• Trekk frem noe positivt du som pastor husker fra forrige samtale.  

Troens hverdagsspråk 
Tro som lever i hverdagen er en tro som bærer gjennom livet.  
Hjelp foreldrene med å gjøre dette på sin måte og fra sitt utgangspunkt. 

• Se filmen sammen med foreldre.
• Samtal om hva de sitter igjen med etter filmen. Samtal om  

hovedpunktene «Gud elsker meg», «Gud har skapt alt» og  
«Jesus vil være min venn for alltid».

• Snakk om foreldrenes rolle i å gi troen videre og hvordan dere som 
menighet vil støtte dem i oppgaven. 

• Del ut dåpsarket og hjelp foreldrene med å konkretisere trospraksiser  
som kan fungere i deres hverdag. 

Det er bare en fase. Ikke gå glipp av den
Frikirken ønsker å gi dem ressurser for de neste årene  
og den fasen de er i akkurat nå. 

- Gi dem ressursfolderen med bønneark og faseressurser. 

- Gi dem en kort innføring i faseoversikten som hjelper dem til å se  
«trosskrittene» de som familie kan ta de neste årene.  

Veien videre
Menighetene har ulike tilbud og mulighet for å koble familien relasjonelt inn i 
felleskapet. Snakk om hvordan dere kan følge opp den unge familien videre. 

Samtale 1 Samtale 2 


