Doppastoral – Helsingborgs pastorat juli 2015

Gud vill att vi ska leva i gemenskap – med Gud själv, med skapelsen och med
varandra. Därför har Gud sänt sin Son, Jesus Kristus till världen. Genom dopet föds vi
till nytt liv, vi förs in i Kristi kyrka och ett liv i förening med den treenige Guden..
Dopet är en gåva. Vi gläds över att få ta emot det och erbjuder dop utan förbehåll
och villkor åt den som frågar efter det. Dopet är också en tillväxtplats för hela livet.
Den grupp som deltar i dopgudstjänsten, oavsett om det enbart är de allra närmaste
eller en fylld kyrka, utgör en del av församlingsgemenskapen, Kristi kropp, där dopets
liv ska ges möjlighet att växa och djupna.
1.Livet i församlingssammanhangen ska vara öppet, kärleksfullt och inbjudande och
på så sätt – i sig – ett synligt uttryck för Guds förekommande nåd och inbjudan till
gemenskap genom dopet.
2.Inbjudan till dop skickas ut från pastorsexpeditionen i rimlig tid efter meddelande
om barns födelse
3.Dopgudstjänsterna fördelas utifrån schema i de fyra församlingarna. Dop kan även
firas vid annan tidpunkt, men i regel på lördagar och söndagar - som separata
gudstjänster och i samband med högmässa eller annan gudstjänst.
4. Familjen bokar tid på pastorsexpeditionen. Det är ovanligt med kort varsel (mindre
än 14 dagar), men kan förekomma.
5. Den präst som har kännedom om sin tjänstgöring kontrollerar själv i webaveny i
god tid om eventuellt dop är inbokat. Pastorsexpeditionen meddelar också om
inbokat dop via mail..
6. Blankett mailas till tjänstgörande präst senast tre veckor i förväg.
7.. Prästen kontaktar dopfamiljen allra senast i början av den vecka som dopet ska
firas och man kommer överens om att träffas. I undantagsfall kan kontakt ske genom
brev i kombination med telefonsamtal – t ex när dopbarnet/kandidaten är boende
avlägset.

8. Dopsamtalet sker i första hand i hemmet, i andra hand i någon av församlingens
lokaler eller i kyrkan.
9. Vid vuxendop ska själva dopet föregås av undervisning eller samtal på lämpligt vis.
10.. Prästen ska ha en agenda som familjen får tillgång till. Den beskriver
dopordningen och den ska innehållsmässigt vara likadant utformad inom varje
församling, dock så att alternativ ges, t ex att välja två eller tre psalmer och att plats
ges för personliga inslag som solosång och diktläsning. När dopfamiljen vill utforma
en personlig agenda ska denna återspegla församlingens ordinarie . .
11. Det ska finnas en tydlig strävan att låta familjen bli så delaktig som möjligt. .
12. Okonventionella sång/psalmförslag ska alltid förankras hos tjänstgörande
musiker meddetsamma. Ambitionen är att gemensam musik också ska vara möjlig
att sjunga. Vi gläds åt om det finns anhöriga som vill medverka med solosång.
13. Det förekommer att familjer önskar medföra egen dopskål. Detta är möjligt om
det inte finns ytterligare dopkandidat som döpts samtidigt..
14. Om fler än en döps vid samma gudstjänst är det viktigt att synkronisera
önskemålen om psalmer/sånger.
15. Vi är inte principiellt emot CD musik, men eftersträvar levande musik.
16. Själva dopgudstjänsten:
*samling för dopfamilj och faddrar i vapenhus/tornkapell/kyrktorg
*procession under musik. Använd processionskors om det är möjligt.
*alla står framme under hela dopgudstjänsten. Locka gärna fram deltagande barn
i samband med själva dophandlingen.
*prästen väljer själv lämplig plats för doptal/hälsning
*eftersom gudstjänsten är offentlig så är det ok att fotografera, men föreslå på
ett positivt och lockande sätt att detta också kan ske efteråt och ge tid för det.
*dopminne, fadderbrev och dopljus lämnas som gåva. Varje församling har
dessutom särskilda dopgåvor som antingen överlämnas vid dopsamtalet eller vid
själva dopet - eller i samband med en särskild gudstjänst något år senare.
*I samband med dopsamtalet eller senast vid själva dopgudstjänsten
överlämnas inbjudan till verksamhet för barn och familjer. Vid dop av vuxen lämnas
på samma sätt liknande information.
17. Särskilda önskemål som kan förekomma:

*Barn kan döpas hemma eller på annan plats - men det bör ske på ett skyddat
ställe för andaktens och koncentrationens skull!
*Speciella egna önskemål: vi anstränger oss att bemöta positivt och hitta möjliga
lösningar (dock intill en viss gräns, naturligtvis)
*Vi följer kyrkohandboken eller remissförslaget, det är dock ok att förenkla
enstaka ord eller omformulera enstaka meningar, om inte den teologiska
innebörden avsevärt förändras.
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