
Välkommen
 

EN DOPTIDNING FRÅN 
SVENSKA KYRKAN

SÅ GÅR 
DOPET TILL

Amanda döpte sig
som konfirmand

Vad kostar ett dop?

Vad gör jag om barnet 
gråter under dopet?

”Jag lärde känna 
många nya
människor.”

Fråga 
prästen!

BEBIS, SMÅBARN 
ELLER TONÅRING
DOP I ALLA ÅLDRAR

VAR SKA VI VARA?
TITTA IN I NÅGRA 

AV NORRKÖPINGS 
VACKRA KYRKOR

Allt du behöver veta inför dopet!



Att få ett barn är omvälvande. En ny människa finns 
plötsligt här på jorden och när man tittar in i barnets ögon 
är det som att se upp mot himlen en stjärnklar kväll. Ett 
alldeles nytt människoliv är ett mysterium, lika stort som 
tanken på det oändliga universum. Det är svindlande och 
ofattbart. Att få ett barn innebär också ett stort ansvar. 
Som förälder ska du ge barnet trygghet och kärlek under 
uppväxten. 

Det är skönt att dopet finns. I dopet får vi hälsa det nyföd-
da barnet välkommen till världen. Vi får också lämna över 
honom eller henne i Guds kärleksfulla händer – till Någon 
som är större än det oändliga universum, som känner 
minsta myra och som älskar varje människa. I generation 
efter generation har föräldrar låtit döpa sina barn och den 
möjligheten finns fortfarande.

I din hand håller du en tidning som handlar om hur ett 
dop kan gå till. Det är viktigt att veta att dop kan se ut på 
många olika sätt. Det finns inte många ”måsten”. Läs gärna 
tidningen och fundera över om du vill att ditt barn döps.

Varma hälsningar

Grattis till  
det nya livet!

Katarina Wändahl
Kyrkoherde
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Dopet kan vara en del i söndagens 
gudstjänst, eller utformas som en 
egen dopgudstjänst. Men den följer 
alltid samma ordning.

Gudstjänsten inleds med klockring-
ning, musik och att alla sjunger en 
psalm tillsammans. Dophandlingen, när 
barnet döps och välkomnas in i försam-
lingen, sker en bit in i gudstjänsten.

I dopet kombineras delar som 
är lika för alla med ett personligt 
innehåll. Det personliga, som val av 

psalmer, annan musik och texter, gör 
man tillsammans med prästen.

Ett personligt dop
Genom att välja texter och musik som 
betyder mycket för dig och din familj 
kan dopet bli än mer personligt och 
omslutande. Du kan även ge famil-
jemedlemmar, släktingar och anhö-
riga olika uppgifter under dopet, till 
exempel att hälla upp vatten i dopfun-
ten, tända ljus, läsa texter eller sjunga.

En fest för livet
Dopet är en familjetradition och 
en fest där vi välkomnar livet och 
uttrycker tacksamhet över att en 
ny människa har fötts till världen. 
Genom dopet erbjuds vi att tillsam-
mans välkomna barnet som medlem 
i Svenska kyrkan och som en del av 
Guds stora gemenskap. Vem du än är, 
var du än är och hur du än har det så 
är du sedd, känd och älskad.

Dopet är en högtid där glädje, 

HUR GÅR DOPET TILL?
När man blir förälder och livet förändras kan det vara värdefullt att 
få ett tillfälle att uttrycka sin längtan, glädje och kärlek över det 
nya livet som har kommit. Dopet är just ett sådant tillfälle!
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förväntan och oro ryms. Det är ett speciellt tillfälle 
när barnets hela liv lyfts fram, både det vi känner 
till och det vi inte kan veta något om.

Genom dopet rustar du också barnet för livet. 
Barnet får något att hålla fast vid under alla förhål-
landen – Guds löfte finns där för barnet, alla dagar, 
vad som än händer.

Du behöver själv inte vara medlem
Många föräldrar undrar vad som förväntas av dem 
vid dopet. Men barnets dop hänger inte på din tro 
och du behöver inte ha kunskap om kristen tro el-
ler vara medlem i Svenska kyrkan för att ditt barn 
ska kunna döpas.

Men när ditt barn döps uttrycker du som föräld-
er en vilja att barnet döps till den kristna tron och 
får vara en del av den kristna gemenskapen. Barnet 
blir då också medlem i Svenska kyrkan.

En del har kalas
En del familjer väljer att samla nära och kära till 
ett kalas efter dopet i kyrkan. Andra väljer att inte 

göra det. Oavsett om ni väljer att ha kalas eller inte, 
så är ett dop alltid ett dop.

Om ni vill ha ett kalas och behöver en lokal att 
vara i så har kyrkan lokaler att låna.

Äldre barn kan också döpas
Dopbarnet behöver inte vara bebis. Ibland räcker 
inte tiden till när barnen är små. Då är det bra att 
veta att ett dop är lika fint om barnet har hunnit bli 
äldre. Alla kan döpas, oavsett ålder och syskon kan 
döpas i samma gudstjänst.
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Linnéa och Alexanders doptips
• Tänk utanför boxen, lite som på bröllop. Känner 

du någon som kan spela eller sjunga? Vill du pynta 
med något extra? Gör det roligt och kul!

• Var inte rädd för att döpa äldre barn! Det kan till 
och med bli extra kul eftersom barnet själv kan 
vara med och välja t.ex. musik, aktiviteter och mat.

När Linnéa och Alexander Westling skulle döpa sitt 
tredje barn, sonen Alfred, var tanken att slå på stort. 
Kyrkan skulle bokas och hela släkten bjudas in.
Men så kom pandemin och planerna förändrades.

— Vi har en stor familj och tanken var att denna 
gång ha ett större dop än tidigare. Men i och med 
pandemin så flyttade vi fram dopet och höll det 
inom den närmsta kretsen istället. Vi blev cirka 30 
personer.

Två år gammal 
Alfred hann fylla två år innan det var dags för dop. 
Men att låta döpa ett lite äldre barn tycker Linnéa 
bara var roligt.

— I och med att han var lite äldre kunde han också 
vara med och bestämma en del saker själv. Alfred 
fick välja sina favoritlåtar till dopet så vi spelade 
Fattig bonddräng, De hjältemodiga och I ett hus vid 
skogens slut. Det blev väldigt personligt och det 
kändes bra.

Inte så strikt 
För Linnéa och Alexander var det viktigt att dopet 
inte kändes strikt eller tillknäppt.

— Vi ville att det skulle vara lättsamt. Både musi-
ken och själva dopet. Det blir kanske lättare när 
barnet är äldre. När Alfred fick vatten på huvudet 
så tyckte han att pappa också kunde få det. Det 
blev en rolig och fin dag för hela familjen!

VI VILLE ATT DET SKULLE
VARA LÄTTSAMT ”

Alfred springer av sig i altar-
gången i Kullerstads kyrka



Döpas  som

konfirmand
Amanda valde att döpas som konfirmand.  
Ett beslut som hon ser tillbaka på med glädje. 
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T anken på att konfirmera sig 
väcktes när det pratades om 
konfirmation i skolan.

—  Jag snackade med några vänner 
och till slut blev vi fem stycken från 
samma klass i konfirmationsgrup-
pen. Det kändes bra att vara ett gäng 
tillsammans.

Måste vara döpt
För att konfirmera sig måste man vara 
döpt. För de som inte är döpta men 
som vill konfirmera sig går det jättebra 
att göra det i samband med konfirma-
tionen, något som Amanda gjorde.

— Jag visste innan att man behöver 
vara döpt för att konfirmera sig och jag 
visste även att det fanns möjlighet att 
döpa sig innan konfirmationsdagen. 

Amanda var med i konfirmations-
gruppen Wild & Holy, en lägergrupp 
som ses på Kolmårdens djurpark.
Själva dopet skedde därför i samband 
med ett läger på djurparken.

Döpt bland sälarna
Amanda har många fina minnen från 
konfirmationstiden. Hon lärde känna 
många nya människor och det var 
roligt att få hålla konfirmationen i 
djurparken.

— Själva konfirmationsdagen är nog 
ett extra starkt minne. Vi konfirme-
rades i delfinariet och de hade öppnat 
upp så delfinerna kunde röra sig fritt 
under konfirmationen. Det var väldigt 
roligt och en speciell upplevelse. Jag 
gillar djur så det passade mig perfekt.

Hennes starkaste minne kommer 
dock från själva dopet. Under en 
klarblå himmel, en kväll i slutet av 
juni, döptes hon vid Bråddjupet där 
sälarna håller till i parken.
— Det kändes lite ovanligt att bli döpt 
där och det var roligt med sälarna 
som låg uppe på land. De hängde kvar 
hela tiden och tittade på.

Tips till de som funderar
Amanda minns konfirmationstiden 
med värme och till dem som funderar 
på om det är krångligt att döpa sig 
i samband med konfirmationen så 
kommer hon med lugnande besked.

— Jag skulle säga att det inte är några 
problem alls. Alla som inte är döpta 
blir döpta under tiden och dopet 
planeras in av de vuxna under själva 
konfirmationstiden. Jag tyckte att det 
var väldigt fint och spännande.
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Dags för dop? Funderar du på vilka sånger och psalmer som 
ska vara med under dopet? Här nedan har vi letat fram några 

klassiker och en del egna favoriter.

Tryggare kan ingen vara
Psalm 248 
Detta är en av våra allra mest populä-
raste doppsalmer, med text skriven av 
Lina Sandell runt 1850. Inspirationen 
ska hon enligt legenden ha fått då hon 
som liten flicka en gång kröp upp i ett 
träd och såg fåglarnas väl dolda bon 
(”trygga nästet”).

Du vet väl om att du är värdefull
Psalm 791
Denna psalm komponerades 1978 av 
pastorn Ingemar Olsson och bygger 
på texter från Bibeln. Med tiden har 
psalmen blivit populär bland konfir-
mander och är också vanligt på dop.

Det gungar så fint
Psalm 606
En kort och fin doppsalm som alla 
kan sjunga med i - stor som liten. 

Innan (verkligheten vaknat)
Psalm 899
Psalmen skrevs av Tomas Boström 
2006 med arrangemang av K.F. Jehr-
lander. Det är en vacker och innerlig 
doppsalm om kärleken till ett barn.

Jag tänder ett ljus
Psalm 212 (Nya barnpsalmboken)
Jag tänder ett ljus är en hjärtlig psalm 
om alla dagar som ska komma och 
allting som ska ske. Text och musik av 
Kerstin Anderby som också har skri-
vit musiken till Majas alfabetssånger.

Här, nära
Psalm 197 (Ung psalm)
En stillsam och vacker psalm som 
passar perfekt till dopet. Den handlar 
om att Gud alltid är nära och känner 
oss väl på ett okonstlat sätt. Den är 
skriven av Jan Mattsson.

Välkommen hem
Välkommen hem är en vacker sång 
av Sonja Aldén som på senare år har 
blivit populär på dop. En perfekt sång 
för en solist eller kyrkomusiker att 
sjunga under dopet.

Sång till friheten
Björn Afzelius klassiska sång, som är 
en svensk tolkning av en kubansk låt 
av S.R. Domínguez. Det är en vack-
er sång som passar perfekt på dopet 
Kanske finns det någon som vill sjunga 
den solo?

Vill du höra hur sångerna låter? 
Scanna QR-koden här nedanför.

Vilken musik
ska man välja?
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Faddrar, eller gudföräldrar som det 
också kallas, är en gammal tradition. 
Det är ett roligt uppdrag som också 
innebär ett ansvar. Att vara fadder 
är att få ett förtroende från både ditt 
fadderbarns familj och från kyrkan. 
Du har nu förmånen att få vara med 
och följa ett barn genom livet på ett 
alldeles särskilt sätt.

Vem kan vara fadder?
Alla som är döpta får lov att vara 
fadder, det finns inga andra regler 

förutom att personen ska vara döpt i 
Svenska kyrkan eller i någon annan 
kristen kyrka eller samfund. Det finns 
ingen gräns för hur många faddrar 
man får ha och man behöver inte ha 
någon fadder alls om man inte vill. 

Om man vill ha en fadder, men 
tycker att det är svårt att välja ut 
någon särskild person, kan man prata 
med sin doppräst. Tillsammans kan 
ni komma på en bra lösning.

ATT VARA FADDER
Funderar du på vad det betyder att vara fadder? Att vara 
fadder till någon är kul och innebär också ett visst ansvar. 

Finns det något speciellt 
man kan tänka på när man 
väljer psalmer och musik 
till dopet?
Jag tycker att det viktigaste 
är att man själv tycker om 
musiken och psalmerna som 
man väljer. Att de berör en 
inuti och känns bra.

Kan man välja vilken musik 
som helst?
Ja, det går jättebra att välja 
egna låtar. Det måste finnas 
med ett par psalmer i dopet, 
men utöver det kan man väl-
ja annan musik också. Prata 
med er präst och musiker 
om vilka låtar ni vill ha med. 
Det kan vara både levande 
musik på plats eller inspelad 
musik. Det mesta går att 
lösa på något sätt. 

Vilken är din favoritpsalm 
att spela på dop?
Åh, jag har många favoriter 
men Innan (psalm 899) och 
Här nära tycker jag väldigt 
mycket om.

Hej där  
Hille  
Larsson
Hille är kantor och har spelat på 
många dop genom åren. 
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Fråga 
PRÄSTEN

Inför dopet kan många frågor dyka upp. Vad händer efter 
att bokningen är gjord? Var kan man vara? Och vad händer 

om festens absoluta mittpunkt börjar gråta?
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Vad gör man om barnet börjar 
gråta under dopet?
Var bara lugn, prästen har varit 
med om det många gånger och är 
bekant med alla sorters reaktioner 
från barnet. Dessutom är dopet 
barnets högtidsfest. Barnet ska få 
lov att synas och höras. Det samma 
gäller alla barn som gästar dop-
gudstjänsten, de ska få ta plats i 
kyrkorummet. Om ni som föräldrar 
ändå skulle känna att det bli jobbigt 
om barnet skriker, går det jättebra 
att ta en kort paus.

Måste vårdnadshavarna eller den 
som ska döpas vara medlem i 
Svenska kyrkan?
Nej, det behöver varken vårdnads-
havarna eller barnet vara. Genom 
dopet blir man medlem i Svenska 
kyrkan. Alla som ännu inte är döpta i 
Faderns och Sonens och den Helige 
Andens namn är välkomna att dö-
pas, både barn och vuxna.

Kan vi ha dopet på en annan plats 
än i kyrkan, t.ex. utomhus? 
Ja, det går bra. Man kan ha dop i 
hemmet, i trädgården eller på en 
annan plats utomhus. Då kommer 
prästen till er och utför dopet där. 
Någon musiker kommer däremot inte, 
så det kan vara bra att tänka på innan.

Lena
Bohman
Lena är församlingsherde i Borgs 
församling i Norrköpings pastorat och 
har döpt många barn i sitt arbete.

Vad kostar ett dop?
Att döpas i Svenska kyrkan kostar 
ingenting. Det innebär att kyrka, 
präst, musiker och vaktmästare 
ingår i dopgudstjänsten. Men vill 
man dekorera, ha med en solist eller 
extra musik får man själv stå för 
den eventuella kostnaden. 
Dopklänning och lokal för dopkalas 
kan man också låna kostnadsfritt av 
oss i kyrkan.

Vad händer när dopet är bokat?
Prästen som ska döpa barnet kon-
taktar dopfamiljen innan dopet för 
att boka in ett samtal. Under sam-
talet planerar ni vilka texter som ska 
läsas, val av musik och vem som gör 
vad och när. 

Om ni har bokat lokal för dopka-
las el ler om ni vill låna dopklänning 
behöver ni kontakta församlingen där 
dopet ska äga rum cirka 1-2 veckor 
innan. Då hinner ni hämta ut nyckel/ 
tagg eller prova ut och sedan hämta 
dopklänningen. 

Måste dopet vara i den församling 
man bor i?
Det är helt valfritt att välja vilken 
kyrka man vill döpa sitt barn i. Man 
behöver alltså inte tillhöra den 
församling där kyrkan finns. Tänk 
på att det är viktigt att vara ute i 
god tid för att boka en doptid. Det 
gäller särskilt om det är en populär 
kyrka eller en populär tidpunkt på 
året, som pingst eller andra speciella 
datum.

Fler frågor och svar hittar du på vår webbplats. 
Scanna QR-koden till höger!
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Att välja plats för dopet kan vara svårt. Här kan du 
läsa om några av Norrköpings vackra kyrkor.

STYRSTADS KYRKA

Styrstads kyrka ligger vackert inbäd-
dad på en höjd omgiven av slättland 
och en liten kyrkby. Den nuvarande 
kyrkan byggdes i slutet av 1700-talet 
men har troligtvis anor från 1100-talet.

Kyrkans dopfunt är från 1200-talet 
och är gjord i kalksten som troligtvis 
kommer från Gotland.

Kyrkorummet är stort, öppet 
och ljust med plats för upp till 180 
personer. Här går det både att samlas 
många och att hålla mindre dop.

Församlingshemmet
Församlingshemmet Styrstadgården 
ligger på gångavstånd från kyrkan 
och går att låna till dopkalas. Lokalen 
har 80 sittplatser och är handikap-
sanpassad. Här finns också ett fullt 
utrustat kök och barnstolar att låna.

Det finns gott om kostnadsfri par-
kering utanför både församlingshem-
met och kyrkan.

Styrstad kyrka har en rik historia och ligger fint belägen i 
Styrstad kyrkby med vacker omnejd och utsikt.

Var ska vi  
vara?
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Kullerstad kyrka, ligger som namnet 
ger en vink om, vacker belägen uppe 
på en liten kulle. Runtomkring kyr-
kan ligger husen samlade i kyrkbyn, 
små röda, vita och gula klickar som 
samsas bland äppelträden och syren-
buskarna.

Det är en enkel och gammal kyrka 
med cirka 90 sittplatser. När du kliver 
in genom porten blir kyrkorum-
mets långa historia genast påtaglig. 
Taket pryds av kalkmålningar som 
tillkommit under flera epoker och de 

flesta av motiven är från 1500-talet. 
Ögat dras också till det blåa och röda 
glasfönstret i koret. Glasfönstret med 
den röda tulpanen tillkom 1954 och 
är komponerat av konstnären Brita 
Reich-Eriksson.

I taket hänger ett votivskepp, base-
rat på ett original från omkring 1651 
som också finns bevarat i kyrkan.

Kullerstad kyrka är en liten, trevlig 
och mysig kyrka om passar perfekt 
för mindre dop och sällskap. 

Skogängsgården
Det finns inget församlingshem i 
direkt anslutning till Kullerstad kyrka 
men cirka 1,2 kilometer bort finns 
Skogängsgården, vackert inbäddad i 
lummig grönska. 

Där finns plats för 60 personer och 
tillgång till ett fullt utrustat kök. Det 
finns också tillgång till audio-visuell 
utrustning.

Det finns gott om avgiftsfria parke-
ringar för dopssällskapet.

KULLERSTAD KYRKA
Strax öster om Skärblacka, vid Glans utkant, ligger Kullerstad kyrka. 
Det är en liten men karaktärsrik kyrka med anor från 1200-talet.
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Matteus kyrka invigdes 1892. Den är 
uppförd i nygotisk stil och ritad av 
arkitekten Helgo Zettervall. Det är 
Norrköpings största kyrka med plats 
för upp till 1 500 personer.

Kyrkan har nyligen blivit renove-
rad återöppnades 2022. Bland annat 
har högaltaret fått tillbaka sitt krön, 
dekorsnickerierna har återställts och 
dekormålningarna har restaurerats. 
Kronan på verket är ljusbågarna från 
1905, som åter lyser efter att ha varit 
mörklagda i många decennier.    

När kyrkan byggdes i slutet av 
1800-talet var den utförd i en av 
århundradets många nystilar – nygo-
tiken. Som en motreaktion på den 
då länge rådande ljusa klassicismen 
ville man återupptäcka medeltidens 
lite mörkare stil med många interiöra 
valvbågar och spetsbågiga fönster.

Det finns nio stycken fönster som är 
nio meter höga med motiv ur Matteus- 
evangeliet, vilka också har gett kyrkan 
dess namn.

Parken och församlingshemmet
Matteus kyrka ligger vid Folkparken 
med utsikt över staden. Här finns 
närhet till både stad och natur, lum-
mighet och stadspuls.

I anslutning till kyrkan finns också 
det nya församlingshemmet som in-
vigdes 2020. I samlingssalen finns det 
plats för 100 personer och tillgång till 
ett modernt, fullt utrustat kök.

MATTEUS KYRKA
Matteus kyrka är Norrköpings egen katedral. En pampig kyrka i  
nygotisk stil precis vid Folkparken och med utsikt över staden.
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ÖSTRA ENEBY KYRKA
Alldeles nära stadens brus, men ändå på tröskeln till lands-
bygden, hittar du Östra Eneby kyrka. Östra Eneby är en av de 
mest populära dop- och vigselkyrkorna i Norrköping. 

Idag passerar spårvagnarna framför 
dess grindar. Kyrkan har dock stått 
där länge, långt innan fordonens tid. 
På tornet till kyrkan kan man läsa 
”1100-1775”. Det första årtalet säger 
oss något om kyrkans långa histo-
ria. Den äldsta bevarade delen i sten 
härstammar från 1100-talet. Det tror 
man på grund av att det finns inskrip-
tioner, textade med runor, i de valv 
som nu är på kyrkans vind. Det andra 
årtalet, 1775, anger det år då tornet 
blev färdigbyggt och ersatte en äldre 
klockstapel. 

Människorna kring Östra Eneby 
kyrka har rustat och återuppbyggt 
sin kyrka genom århundraden. En 

del medel sköts till från traktens 
stora gårdar och välbeställda släkten, 
vilket delar av kyrkans utsmyckning 
vittnar om. Men långt fler är de pigor 
och drängar, bönder och husmödrar 
som nött golvet genom historien. Helt 
vanliga människor som framlevt sina 
liv i den här bygden.

Genom dopet tar man del av en 
lång tradition som delas med kristna 
sedan årtusenden. Och kanske än mer 
på den här platsen, som orubbligt 
stått kvar, sedan tusen år.

Bredvid kyrkan finns Östra Eneby 
församlingshem med 90 sittplatser. 
Här finns tillgång till kök, barnstolar 
och audio-visuell utrustning.

Vill du veta mer om våra kyrkor och lokaler? 
Scanna QR-koden till höger!



Hur bokar man en doptid?
–Det enklaste är att gå in på web-
ben och leta reda på dopsidan och 
sen väjer du helt enkelt en kyrka, 
tid och datum som passar. När du 
klickar på en ledig tid kan du också 
se info om präst, musiker och till-
gängliga lokaler för dopkalas.

Man kan självklart också gå in och 
titta på tiderna och sen ringa oss 
och boka en doptid den vägen. 
Ibland kan det kännas enklare att 
prata med någon.

Vad ska man tänka på?
–Jag tycker det kan vara bra att 
höra sig för om möjliga datum med 
släkt och vänner innan man bokar 
en doptid. Då får man inte en dop-
tid som det visar sig att gästerna 
inte kan komma till och som kanske 
behöver bokas om.

Sen är det viktigt att veta att för-
äldrarna inte behöver vara med-
lemmar i Svenska kyrkan för att låta 
döpa sitt barn. Barnet blir medlem 
när det döps.

Det är också viktigt att tänka på att 
om den som döps är under 12 år 
så måste alla vårdnadshavare vara 
okej med att dopet sker. Om man är 
flera vårdnadshavare som inte lever 
tillsammans så behöver båda vård-
nadshavarna godkänna att barnet 
ska döpas.

Karin 
Söderqvist
Karin arbetar som administratör på 
Administrativt centrum i Norrköpings 
pastorat. Hon vet allt om dopbokning!

Vill du boka dop?
Dopet är kostnadsfritt och du kan själv välja vilken kyrka 
du vill ha dopet i. Svenska kyrkan i Norrköping har många 
vackra kyrkor att välja på. Du kan även låna en lokal för 
dopkalas där du kan ha en mottagning för släkt och vänner 
för att fira dopet.

Vad händer när dopet är bokat?
En tid innan dopet bokas det in ett dopsamtal med er präst. 
Prästen går igenom vad som kommer att hända under dop-
gudstjänsten. Alla olika val som går att göra till dopet kan ni 
diskutera under samtalet tillsammans med prästen.

Boka dop
Det är enkelt att boka dop! På Svenska kyrkan i Norrkö-
pings webbplats kan du boka tid och kyrka online. Scanna in 
QR-koden ovan för att läsa mer eller gå in på:

svenskakyrkan.se/norrkoping/dop


