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hej blivande konfirmand! 
Så roligt att du funderar på att bli kon-
firmand hos oss. Du kan anmäla dig som 
konfirmand även om du inte är döpt. Vi 
ordnar med dopet under konfirmand-
tiden. Att konfirmera sig är att bekräfta 
sitt dop. Det innebär att du som inte bli-
vit döpt tidigare kommer att döpas under 
konfirmandtiden. Dopet är en stor hän-
delse i livet som kan genomföras på olika 
vis och du får vara med och önska hur det 
ska ske. 

Dopet är en helig handling där vi som 
kyrka tror att Gud säger ja till att vandra 
genom livet tillsammans med oss. Genom 
dopet blir du medlem i den världsvida 
kyrkan och får ”en extra familj” med alla 
döpta i hela världen. En av många fina sa-

ker med dopet är att du får komma som 
du är och Gud är den som säger ja till dig.

Konfirmandprästen ansvarar för att vi 
tillsammans planerar dop så tidigt som 
möjligt under konfirmandtiden då vi 
under konfirmandåret kommer att sam-
tala om dopet. Vi kommer också att fira 
gudstjänst och mässa (nattvard med bröd 
och vin) som är en måltid som alla döpta 
bjuds in till att dela med varandra.

Läs igenom och fundera tillsammans hem-
mavid så blir ni kontaktade av er konfir-
mandpräst tidigt under konfirmandtiden.

Varje år brukar det vara någon eller några 
konfirmander som inte är döpta. Om du 
kan tänka dig att döpas tillsammans med 
konfirmandgruppen brukar det vara en 
stor upplevelse både för er som döps och 
för de andra konfirmanderna som får på-
minnas om sina egna dop.

Samtala med varandra där hemma om 
hur ni tänker och vad DU önskar inför 
ditt dop. Om du kan tänka dig dop på 
lägret så är det vårt förstahandsförslag. 
Det brukar vara en stor och betydelsefull 
upplevelse med dop på konfirmandläger. 

planering av dop

några förslag:
• På konfirmandläger.

• I slutet av en vanlig konfirmandträff.

• Drop-in dop.

• I söndagens Högmässa kl. 11  
tillsammans med församlingen.

• Vid någon av våra doptider  
på lördagar.

• Ni kanske har relation till någon 
annan kyrka och församling så  
att ni har ett eget förslag, då  
bokar ni in ett dop där och  
meddelar er konfirmandpräst.
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• Du kommer att stå på golvet och böja dig fram 
över dopfunten.

• Du kommer att få vatten på huvudet tre gånger.

• Du skulle även kunna nedsänkas i en sjö/hav  
under sommarhalvåret.  

• Du kommer att få ett dopljus och en gåva från 
församlingen (Östersunds församling).

• Du kommer att få ett dopbevis som du kan sätta 
upp på väggen hemma om du vill.

praktiskt under dopet

• Dopdräkt får du låna av församlingen, vi mäter ut 
en vit dopdräkt i lagom längd. Du har vanliga kläder 
under.

• Du kommer att få vara med och önska psalmer.

• Du får berätta för dopprästen om en tanke/känsla 
varför du vill döpas och konfirmeras.

• Tänk ut om du vill ha en dopfadder som är med på 
din dopdag och som vill fortsätta att fundera kring 
liv och tro med dig.

• Vill du synliggöra något personligt som identitet med 
psalmer/böner/textläsning på något annat språk än 
svenska så gör vi det vi kan för att ordna det.

praktiskt före dopet psalmförslag:
Det ingår minst två 
st psalmer i ett dop.
(Det går även att 
välja helt andra psal-
mer ur psalmboken 
och även lägga till 
någon annan  
sång)

21 Måne och Sol

96 Öppna mig  
för din kärlek

190 Bred dina  
vida vingar 

205 Vila i din  
väntan

219 Jag skulle  
vilja våga tro

248 Tryggare  
kan ingen vara

386 Upp ur vilda 
djupa vatten

774 Som när ett 
barn kommer hem

791 Du vet väl om 
att du är värdefull

806 Solen och  
månen (finns även 
på sydsamiska)

814 Här vid  
stranden (finns på 
nordsamiska)
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