DOPPASTORAL

Välkommen till livet och kyrkans gemenskap!

Dopet
Lättillgängligt
Roligt och Meningsfullt

Inledning
Roslagens västra pastorat vill göra dopet lättillgängligt, roligt och meningsfullt!
Dopet är alltid en början på något nytt i livet oavsett om det är ett barn eller en vuxen som
blir döpt.
Dörren öppnas till en större gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra
och med Gud, genom dopet är man aldrig ensam. Guds kärlek och omsorg visas i dopet.
Dopet är en viktig milstolpe i människors liv, det är en av livets stora händelse där vi som
kyrka och församling finns med. I dopgudstjänsten samlas vi inför Guds ansikte och med
varandra i en tacksamhetens fest där vi tackar Gud för livet.
”Ett liv ur dina händer, en gåva av din nåd, ett tecken på din kärlek, tack Herre för vårt
barn. Din kyrkas dop är källan till rening och till liv, ett glädjens friska flöde, en nådens djupa
ström”. (Sv. ps 384:1,2)

Dopet och dopgudstjänsten
Dopet är ett sakrament, vilket betyder att det är en helig handling instiftad av Jesus Kristus.
I Matteusevangeliet står det skrivet:
”Gå ut och gör alla folk till lärjungar- döp dem i Faderns och Sonens och den Heliga Andes
namn” (Matt 28:18-20.)
Dopet sker alltid med vatten och i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn.
Genom dopet välkomnas barn och vuxna in i kyrkans gemenskap. Dopet är en gåva, som
visar oss att vi är sedda och älskade av Gud. Den som döps blir en del i Guds stora familj –
den världsvida kyrkan, blir medlem i Svenska kyrkan och kan ta emot nattvarden. Kyrkan är
de döptas hem. Vare sig vi döps som barn, unga eller vuxna, så har vi alltid ett extra hem
hos Gud. Dit får vi komma som vi är få tröst när vi är ledsna och förtvivlade, bli vägledda
när vi gått vilse och be om ledning i de vägval vi står inför, när vi är glada och tillfreds, så
kan vi tacka Gud för allt fint och gott, som livet bjuder oss.
”Som när ett barn kommer hem om kvällen och möts av en vänlig famn, så var det för mig
att komma till Gud, jag kände att där hörde jag hemma. Det fanns en plats i Guds stora rum,
en plats som väntade på mig. Och jag kände här är jag hemma, jag vill vara ett barn i Guds
hem”.( Sv. psalm 7 74)
Dopet är en angelägenhet för hela församlingen, och äger gärna rum i söndagens gudstjänster, samtidigt som vi erbjuder möjlighet till dop i separata dopgudstjänster enligt önskemål och behov.
Vid förfrågan när det är möjligt för präst och kyrkomusiker, kan dopgudstjänster äga rum på
andra platser än i våra kyrkor, vilket kan medges av kyrkoherden och då av pastorala skäl.
Vid separata dopgudstjänster i kyrkan, när det är möjligt är det fint och uppskattat om
kyrkvärden kan medverka som församlingens representant och t.ex. läsa Evangeliet om Jesus och barnen.
Vid samtliga dop följs ordningen i Den svenska kyrkohandboken samt anvisningarna.
Två barn kan döpas i samma gudstjänst.
Vi delar ut ett dopljus med en särskild dopljusstake, dopminne och eventuellt fadderbevis.

Faddrar
Att bli tillfrågad om att bli fadder, är en hedersuppgift. Föräldrarna vill att just den personen
ska betyda något särskilt för deras barn, vara en förebild, och finnas tillgänglig i barnets liv
och uppväxt.
”Som fadder kan någon antecknas som är döpt och är villig att dela ansvaret för den döpta
personens kristna fostran.” (KO 19:7§)
Faddrar inbjuds att på olika sätt medverka i dopgudstjänsten.

Administrativa rutiner
Pastoratets målsättning är att alla odöpta församlingsbor, och i förekommande fall deras
vårdnadshavare, ska ha kännedom om möjlighet till dop och dopundervisning.
I församlingarnas verksamhet ingår det att på olika sätt tydliggöra dopet.
Då barnen har en särställning i kristen tro, behöver de särskilt uppmärksammas,
och uppdraget är att döpa och lära i tidig ålder.
Två månader efter ett barns födelse skickar expeditionerna i Hallstavik och Rimbo ut ”Inbjudan till dop” till vårdnadshavarna, allra senast innan ett barn uppnått tre månaders ålder.
Expeditionerna informerar, föräldrar och andra vårdnadshavare som tillhör Svenska kyrkan
om dopet och om bestämmelserna för kyrkotillhörighet samt erbjuder dem att döpa sitt
barn. Där kan även ett informationsblad ingå som berättar om våra barnverksamheter.
Expeditionerna informerar också unga personer som tillhör Svenska kyrkan utan att vara
döpta om bestämmelserna för kyrkotillhörighet samt erbjuda dopundervisning och dop, året
före 18-årsdagen.
Vuxendop föregås alltid av dopundervisning, och personen blir antecknad som konfirmerad.

Bokning av dop
Till expeditionerna kan man ringa och boka dop, fler och fler skickar idag också förfrågan
om dop genom e-post. Vi vill också göra dopet mer lättillgänglig andra tider på dygnet. Vi
hoppas inom en snar framtid kunna erbjuda bokningar av dop enkelt via webben, även på
kvällar och helger. Då kan man i lugn och ro fundera på vilken kyrka, församlingshem, och
tid som passar, fylla i önskemålen och skicka in förfrågan, vilket leder till ökad delaktigheten
i hela familjen. Bokningen är preliminär till dess bokningsbekräftelsen kommit.

Förberedelser för dop
När ett dop är bokat erhåller prästen bokningsbekräftelsen via e-post och dopblanketten i
facket.
Ansvarig präst tar sedan kontakt med dopfamiljen/dopkandidaten för att boka dag och tid
för dopsamtalet som äger rum minst tre veckor före dopgudstjänsten.
Samtalet kan äga rum i hemmiljö, församlingshemmet eller annan lämplig plats. Dopsamtalet är en undervisning om det kommande dopet, och det är viktigt att skapa en trygg och
positiv förväntan av det kommande dopet. Vid dop av barn upp till 12 års ålder sker samtalet tillsammans med barnet och vårdnadshavarna. Dop av unga och vuxna föregås av samtal
och undervisning enskilt eller i grupp.
Dop av odöpta konfirmander äger rum så snart som konfirmanden önskar och det är möjligt, så den unge kan vara med och känna gemenskap vid nattvarden och ta emot Kristi
kropp och blod.
Efter dopsamtalet lämnas önskemål om musik, psalmer och eventuella andra önskemål till
tjänstgörande kyrkomusiker.

Förslag på psalmer
Psalm 21 Måne och sol
Psalm 210 Jag lyfter ögat mot himmelen
Psalm 248 Tryggare kan ingen vara
Psalm 380 Fader, du som livet tänder
Psalm 381 Gud har en famn
Psalm 383 Med vår glädje över livets under
Psalm 384 Ett liv ur dina händer
Psalm 385 I Jesu Kristi namn vi ber
Psalm 386 Upp ur vilda, djupa vatten
Psalm 606 Det gungar så fint
Psalm 607 Jag är hos dig, min Gud
Psalm 730 Må din väg gå dig till mötes
Psalm 744 Barn och stjärnor
Psalm 787 Nära marken
Psalm 791 Du vet väl om att du är värdefull

Efter dopgudstjänssten - dopuppföljning
Genom dopet blir den döpte medlem, i Kristi kyrka, Svenska kyrkan och i församlingen.
De nydöpta tillkännages en lämplig söndag när Gudstjänst firas och församlingen ber för de
döpta i bl.a. kyrkans förbön.
I församlingarnas verksamhet ingår det att på olika sätt tydliggöra dopet, vi har andakter
och dopundervisningen har en given plats.
Målet att regelbundet bjuda in till dopfester.
Alla barn som fyllt eller fyller 6 år under året, inbjuds till Familjegudstjänst och ta emot Barnens bibel.
När ungdomar eller vuxna döps inbjuds de särskilt till fortsatt gemenskap och undervisning i
den kristna tron.

Konfirmation
Konfirmationen är en aktualisering av dopet. I ordet konfirmation, som betyder bekräftelse,
ligger i att dopet har ägt rum och att konfirmationen bekräftar och levandegör vad dopet
redan har gett.
Ordet konfirmation syftar på både undervisningen och den avslutande gudstjänsten. Det är
föräldrarnas, faddrarnas och församlingens uppgift att ge de döpta undervisning i kristen
tro och kristet liv. I konfirmationsundervisningen delar de unga med sig av sina erfarenheter,
frågor och funderingar och de uttrycker vad de lärt sig om kyrkans tro. I konfirmationsgudstjänsten får de möjlighet att stämma in i kyrkans trosbekännelse, de får bön med handpåläggning, förnyad delaktighet av Andens gåva och de sänds ut i världen som medarbetare
i Guds rike.
Det finns en gemensam handlingsplan för konfirmandarbetet som omfattar hela pastoratet,
som vid behov regelbundet ska uppdateras. Konfirmandarbetet är en gemensam angelägenhet för alla församlingar och för hela pastoratet. Idag samordnas konfirmandundervisningen
och ungdomarna kan välja att få undervisning i Hallstavik eller Rimbo. Inom kort kommer
troligtvis konfirmandlägren att samordnas, vilket leder till att fler ungdomar får möjlighet
att träffas, samtidigt som det blir en bättre arbetsmiljö för personalen när fler delar på
uppgifterna.
Målet är att pastoratets konfirmandarbete ska utvecklas och nå så många som möjligt, här
behöver vi tänka till hur det på bästa sätt ska ske – kanske ett kommande konfirmationsprojekt?

Läs mer om dopet på: https://www.svenskakyrkan.se/dop
Bilaga 1. Handlingsplan för konfirmandarbetet

