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Doppastoral 

 

Bibel 

”Åt mig har getts all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar: döp dem 
i Faderns och Sonens och den heliga Andens namn och lär dem att hålla alla de bud jag har gett er. 
Och jag är med er alla dagar till tidens slut.” Matt 28:18-20 
 

KO 

Kyrkoordningen, 19 kap. 1§ - 9§  och namnlagen reglerar frågor kring dop. Dopgudstjänst är 

utformad och regleras av Den Svenska Kyrkohandboken 2018: ”Dopet är en Guds gåva till alla 

människor. I dopet förenas människan med Jesus Kristus för att med honom och hans folk dela 

korsets och uppståndelsens liv. Dopet har denna livsavgörande och livsvaraktiga innebörd för både 

individ och församling.”   

Introduktion 

Dopet är början på en livslång och fördjupad samhörighet med Gud i kyrkans sammanhang. I 

doppastoralen beskrivs rutiner och ett arbetssätt för genomförande och uppföljning av dop i Svenska 

kyrkan i Steneby. Dopet är en helig handling som synliggör den enskilda människans relation till Gud, 

församlingen som gemenskap, den världsvida kyrkan och början på den kristna livsvägen. Dopet, 

förberedelserna inför dopet och välkomnandet in i församlingen, ska utformas och genomföras så att 

det blir en positiv och hoppingivande upplevelse. Kyrkan ska påminna den döpte om dopet för att 

stärka och stödja valet att leva och växa i kristen tro. Genom en välkomnande församlingsverksamhet 

kan en kristen gemenskap skapas och fördjupas. 

Mål, syfte och metod 

Alla nyfödda barn till kyrkotillhöriga föräldrar ska nås av information och inbjudan till dop. 

Vi lever i ett samhälle som har förändrats mycket under de senaste åren. Det är inte längre självklart 

att döpta vuxna förebilder finns i barnens och ungdomarnas närhet. Många gånger söker barn och 

ungdomar sina förebilder från mediavärlden och ett allmängiltigt och kulturbetingad dop existerar 

inte längre. Syftet med en doppastoral är att betona vikten av dopet som kyrkans grundsten och 

redogöra för det praktiska som man ska ta i beaktande i själva genomförandet av dopgudstjänst.  

Församlingsinstruktion 

I varje människa möter vi Gud. Människors lika och unika värde ska bekräftas och försvaras i ord 

och handling. Steneby pastorat vill utveckla våra församlingar genom att skapa mötesplatser där 

varje människa blir sedd och bekräftad som Guds avbild. Steneby pastorat arbetar efter att vara ett 

ställe där alla kan känna tillhörighet, uppleva att evangeliet har betydelse och att de personliga 

krafterna återupptas. Förbli en trygg omgivning där den kristna identiteten kan byggas upp, där alla 

får vara som man är. Steneby pastorat vill vara en kyrka för hela livet. Allt som pastoratet gör är ett 

understöd och ett utflöde av den grundläggande uppgiften, dvs. gudstjänst, undervisning, mission 

och diakoni. Dopet är ett sakrament, och genom dopet blir man medlem i Svenska kyrkan och i den 

världsvida kristna kyrkan. 

 



  
   

Antagen av kyrkorådet 2019-09-24  2 
 

Genomförande av dop 

Upplevelsen av kyrkan och dopet formas av de människor som förmedlar inbjudan och genomför 

dopet. Tillgänglighet och enkelhet i kontakterna är viktiga. Alla inblandade medarbetare hjälps åt så 

att dopet och välkomnandet till församlingen och kyrkan blir en speciell och minnesvärd upplevelse. 

Strävan ska vara att berätta om och erbjuda olika slags inramningar av dopet för att i största möjliga 

mån hitta det som passar olika människors önskemål, situation och livsstil.  Steneby pastorat har 

tydlig webbinformation kring praktiska frågor angående dopet. 

Bokning av dop görs till pastorsexpeditionen. I samband med bokning av tid och plats meddelas vem 

som är tjänstgörande präst och musiker. Kontakt mellan präst och föräldrar ska ske senast två veckor 

innan dopgudstjänsten. Detta för att föräldrar i god tid ska få information om dopets innebörd och 

gudstjänstens utformning. Vi vill uppmuntra delaktighet dvs. att faddrar, gudföräldrar m.fl. kan läsa 

en text, hälla upp dopvattnet i dopfunten eller be en bön. 

En gång om året erbjuder vi drop-in -dop. Med denna form av dopgudstjänst vill vi erbjuda barn och 

vuxna som av olika anledningar inte blivit döpta en möjlighet till dop på ett okomplicerat och enkelt 

sätt. Ingen tidsbeställning behöver ske. 

Dopuppföljning och relationen mellan dopet och församlingens övriga arbete  

Församlingen skall stödja föräldrar och faddrar i deras ansvar för den döptes kristna fostran, dvs. 

undervisa om den kristna tron. Information om och inbjudan till dopuppföljningsgrupper såsom 

kyrkans öppna förskola och musikalgruppen finns på pastoratets hemsida. 

Dopet är grunden för all övrig verksamhet. Förtroendevalda, anställda och frivilliga ska vara väl 

förtrogna med dopets grundläggande betydelse och församlingens doppraxis. Samtal om dopet och 

dess roll i församlingen bedrivs regelbundet i medarbetarsamlingar, församlingsråd och 

verksamhetsråd. 

Barnkonsekvensanalys 

Att barnkonsekvensanalyser sker i det löpande arbetet är lika viktigt som att det sker i de strategiska 
processerna. Det framgår av kyrkoordningens bestämmelser. Arbetet ska ses som en helhet där det 
löpande och strategiska arbetet med barnkonsekvensanalyser integreras. Därför behöver metoden 
komma in i de ordinarie arbetsprocesserna. Utbildning i barnkonsekvensanalys ska ingå i personalens 
kompetensutvecklingsplan.  
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