Dopet - livets val
Ett litet barn har kommit till världen.
Det vill vi gärna fira tillsammans med er – Välkommen till dop!

Det hör ju till…det är en släkthögtid…det är så
vackert i kyrkan.. Det kan vara svårt att sätta ord
på det som känns viktigt i livet. Ibland kan en
handling göra det lättare att förstå. Dopet är en
sådan handling.
För dig som förälder kan dopet vara ett tecken på
tacksamhet, att du har fått bli förälder till just
denna lilla människa. Dopet påminner oss om att
vi tillhör en ”släkt”, men i vidare bemärkelse.
Vi hör ihop med alla dem som sedan urminnes
tider tagit emot dopet. Dopet är en viktig del av
den gamla svenska kulturen och har förekommit
i vårt land i mer än tusen år.
Dopets uråldriga historia hjälper oss att uppleva
delaktighet i den svenska kulturgemenskapen.
Dopet har funnits ända sedan Jesu tid, i 2000 år,
men fortfarande är det nästan oförändrat.
Den gemenskap som dopet placerar in mig i är
inte bara den svenska och den världsvida
samlingen av alla döpta, utan en gemenskap som
sträcker sig över tid och rum, en gemenskap av
alla döpta i himlen och på jorden.
Dopet hör hemma i ett viktigt sammanhang av
traditioner som binder ihop släktena i nuet och
det förgångna. Vi fogas in i en lång kedja av
föräldrar och barn, barnbarn och barnbarnsbarn.
Bröllopet hör till samma sammanhang, liksom
begravning, konfirmation och liknande högtider.
Genom våra traditioner skapar vi sammanhang
och helhet i livet.
Dopet handlar om att ”bli till” i både social och
andlig bemärkelse, att få ett djup i sin identitet,
att få bekräftat att man hör till släkten, samhället
och Gud.

Namngivning
Det är en vanlig missuppfattning att barnet får
sitt namn i dopet. Barnet får sitt namn så snart
föräldrarna bestämt det och det blivit registrerat
hos skattemyndigheterna. Däremot nämns
barnets alla namn vid dopet. Inför Gud är barnet
inte något nummer eller en i mängden, utan en
alldeles speciell person.
Dop och medlemskap
Dopet är grunden till medlemskap i Svenska
kyrkan. Den som har döpts i ett annat kristet
samfund är också välkommen som medlem i
Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte.
Enligt Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet
dop för alltid.
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Beställ tid för dop: Telefon 0251 - 431 40
Vill du att ditt barn ska döpas tar du kontakt med
församlingsexpeditionen. Efter anmälan kommer
er doppräst att ta kontakt med dig.
Det finns flera dopklänningar att låna
Ni får låna lokal i Brittgården för dopkaffet

Vänliga ord är som honung – smakar sött och gör kroppen frisk. (Ords 16:24)

