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Inledning 

Malå-Sorsele pastorat vill att arbetet med dopet ska vara förankrat hos varje 

medarbetare i församlingen. Under 2018 har arbetsgruppen för doppastoralen därför 

arbetat med att väcka en nyfikenhet och glädje över det egna dopet. Detta menar vi är 

grunden för att församlingens arbete med dopgudstjänster och dopfördjupning ska bli 

levande och trovärdig. Att varje år kunna fira sin dopdag är ett sätt att lyfta upp dopets 

gåva i våra liv och i vår församling. 

Projektansvariga för framtagning av doppastoralen har varit barn-och ungdomsledare 

Rebecka Viklund, kantor Erik Fängström samt komminister Yvónne Steinwall. 

 

Dop av barn 

Inbjudan till dop  

 Alla nyblivna föräldrar som är medlem i Svenska kyrkan ska få en 

välkomnande inbjudan till dop av sitt barn. Inbjudan skickas tidigast två 

månader efter barnets födelse, men helst innan barnet är tre månader. Senast 

sex månader efter barnets födelse måste inbjudan skickas enligt 

kyrkoordningen.  

I inbjudan erbjuds dop i huvudgudstjänst och vid doptider på lördagar, samt 

dop i samband med den ”Dopdag”, som församlingen inbjuder till en gång per 

år. I brevet inbjuder även till de barn och föräldracaféerna. Brevet skall vara 

lokalt förankrat och är underskrivet av kyrkoherden. 

 

 På församlingens hemsida ligger aktuell information om dopet.    
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Dopgudstjänster  

Dopet, som är av central betydelse i vår kyrka, sker i församlingens mitt. Vårt fokus 

skall alltid vara att erbjuda alla en möjlighet att få bli döpta. Malå-Sorsele pastorat 

erbjuder dop enligt följande: 

 Dop i huvudgudstjänster. Vid dopfamiljens första kontakt med församlingen, 

vanligtvis genom församlingsexpeditionen, bör alltid dop i huvudgudstjänsten 

erbjudas som ett alternativ.  

 Enskilda dopgudstjänster på söndagar, kl. 13 i Malå eller Sorsele. 

 Enskilda dopgudstjänster på lördagar.  

 Enskilda dopgudstjänster även i Adak, Ammarnäs och Gargnäs i samband 

med Gudstjänst eller annan dag.  

  Församlingen eftersträvar medverkan av lekmän i Dopgudstjänsten, som 

välkomnar dopbarnet/dopkandidaten till församlingen och överlämnar 

dopljuset.  

 Dop på annan plats än i våra kyrkor. Om önskemål om dop i hemmet eller 

annan plats än i våra kyrkor kommer upp, hänvisar expeditionspersonalen 

direkt till präst. Vi behöver i dessa fall vara lyhörda och öppna för föräldrarnas 

skäl till deras önskemål.  

Inför dopgudstjänsten  

Inför dopgudstjänsterna möts alltid präst och familj, helst i hemmet. Vi menar att det 

där lättare kan bli möjlighet till samtal om liv och tro. Vid samtalet planeras också 

dopgudstjänsten. Vid dopsamtalet berättar prästen om att vi alltid ber för de nydöpta i 

församlingens huvudgudstjänst, söndagen efter dopet skett. 
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Dopfördjupning  

Vi vill i alla tänkbara verksamsamheter aktualisera och tydliggöra dopet som 

livstydning.  

 Dopängel. Vid dopet hängs en dopängel upp i dopträdet i den kyrka som dopet 

sker (Malå eller Sorsele kyrka).  

 Inbjudan till Dopfest. De som har blivit döpta under det senaste året får en 

inbjudan till dopfest, som sker i en huvudgudstjänst i Malå och Sorsele. Vid 

dopfesten får man hämta sin dopängel. Vid tex jul eller våravslutning bör 

inbjudan skickas till de som inte hämtat sin dopängel, som en extra möjlighet 

att få fira sitt dop. 

 Den som inte hämtat sin dopängel får den hemskickad, med några tankar 

kring dopet och information om barnverksamhet vi i församlingen erbjuder.  

 Utdelning av Barnens bibel. Alla döpta barn, får vid fem års ålder en inbjudan 

till att ta emot Barnens bibel. De barn som ej är döpta men finns i 

verksamheten, inbjuds även dom att ta emot barnens bibel. 

Några av de aktiviteter som erbjuds för barn och familjer är följande, i övrigt hänvisas 

till bilagan med dopfördjupningsmodellen.  

 Öppen barn och familjeverksamhet sker i församlingshemmet i Malå, samt i 

Sorsele församlingsgård.  

 Vårt mål de kommande åren, är att diakon och präst finns med vid den öppna 

barn och familjeverksamheten vid några tillfällen per termin. Detta kan vara 

ett sätt att ge naturliga tillfällen till att möta frågor om dopet och andra 

livsfrågor. 

 Under året kommer arbetsgruppen för Doppastoralen, att utarbeta en 

information om dopet, som skall finnas i våra barnlokaler.  
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Dop av ungdomar – dopundervisning, konfirmation 

 

Inbjudan till dop och konfirmation (dopuppföljning, dopfördjupning). 

 Dopundervisning, dopfördjupning (konfirmation)erbjuds alla i årskurs 8.  

Information ges vid skolbesök och via webben. Varje höst rings föräldrar eller 

vårdnadshavare upp, och deras tonåring erbjuds konfirmationsundervisning.  

 Konfirmationsläsning erbjuds i båda våra församlingar, förnärvarande 

veckoläsning, med konfirmation i maj eller juni. 

 De ungdomar i vårt pastorat som vill läsa på konfirmationsläger utanför 

församlingen, tex samiska konfirmationslägret, bidrar vi med en summa som 

fastställs i dialog med stiftet.  

Förberedelse inför dopet 

Genom Skolkyrkan i Skellefteå vill vi nå odöpta och okonfirmerade 

gymnasieungdomar att delta i konfirmationsberedelse och dop vart annat år. Detta är 

ett arbete som redan i dag sker, som ett samarbete mellan Luleå Domkyrkoförsamling 

och Skellefteå församling. 

Dopgudstjänster  

Dop av ungdomar sker i den gudstjänstform som dopkandidat och doppräst kommer 

överens om. Vi eftersträvar dop i påskdagens gudstjänst och/eller på 

konfirmationsläger. Dopberedelsen av ungdomar och vuxna sker därför i första hand 

till tiden före påsk. 

Dopfördjupning 

I församlingen erbjuds en ungdomsgrupp (inom Svenska Kyrkans Unga), som träffas 

i Malå församling på torsdagar. I Sorsele pågår ett arbete för att bygga upp en 

ungdomsgrupp.  

I församlingen finns en ledarskola för ungdomar. Många av dessa ungdomar lämnar 

vanligtvis orten vid 16 års ålder, för att gå gymnasiet i annan kommun.  Under hösten 

2018 påbörjar vi upparbetandet av en rutin, att meddela de närmaste gymnasieorternas 

församlingar att våra unga ledare nu finns i deras församlingar.  
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Dop av vuxna - Vuxnas väg till dop och kyrkotillhörighet 

 

Inbjudan till dop 

 Församlingens personal ska ta tillvara möjligheten att inbjuda till samtal om 

dopfördjupning och medlemskap i kyrkan. Detta kan göras tex på Öppet hus, 

våra körer och under kyrkkaffet. I alla våra möten och verksamheter bör 

samtalet om dopet hållas levande.  

 Vuxenkonfirmation. Varje år inbjuds till samtalsgrupp med möjlighet till att 

konfirmeras. Detta sker växelvis mellan våra två församlingar.  

 

Förberedelse inför dopet 

 Dopundervisning. När en vuxen önskar bli döpt skall detta föregås av 

dopundervisning i form av en serie samtal, enskilt eller i grupp.   

 

Dopgudstjänsten  

Vuxendop sker i den gudstjänstform som dopkandidat och doppräst kommer överens 

om. Vi eftersträvar vuxendop i påskdagens gudstjänst eller på Första Söndagen efter 

Trefaldighet, då temat är ”Vårt dop”.  

 

Dopfördjupning 

 Dopförnyelse. Ibland uttrycks från vuxna som döpts som barn en önskan att på 

nytt få uppleva dopet. Därför vill vi ge möjlighet till dopförnyelse i 

församlingens mitt. Detta kan med fördel ske i Huvudgudstjänsten. 

 Vi vill arbeta för att aktualisera dopet i gudstjänster med teman som bjuder in 

till detta, till exempel Första söndagen efter trefaldighet ”Vårt dop”. Det är 

församlingens, prästens uppgift att hålla arbetet med dopet levande. 
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Flerspråkighet och dop 

Så långt det är möjligt vill vi erbjuda familjerna delar av Dopgudstjänsten på 

familjernas modersmål. Vi erbjuder möjlighet till tvåspråkiga dopgudstjänster, tex 

samiska och svenska, engelska och svenska. Dop kan också erbjudas på teckenspråk, 

då via stiftsadjunkt som arbetar med detta.  Detta ska framgå i vår information om dop 

i församlingen. 

 

”Drop-in-dop”   

 -en möjlighet att göra dopet enkelt.  

I pastoratet kommer vi att erbjuda ”Drop in-dop”. Detta vill vi göra för att ge 

möjlighet till att göra det enkelt att planera dop för familjer.  Vi kommer att planera 

för att göra detta i samband med något större arrangemang på orten som tex Holmen 

Gungar i Sorsele och liknande i Malå.  Denna dag behövs präst, kantor, samt flera 

frivilliga. 

Dessa dop föregås självklart av ett dopsamtal. Efter dopen bjuder församlingen på 

doptårta och kaffe. Detta är viktigt, framför allt för dem som av ekonomiska skäl kan 

ha tvekat inför att döpa sitt barn. Denna dag annonseras, inbjudna är både vuxna som 

funderar på dopet samt föräldrar som skulle vilja döpa sina barn.  
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Genomförande och utvärdering av doppastoralens program 

 I januari varje år fördelas ansvar och arbetsuppgifter för de olika 

deluppgifterna i doppastoralen. Detta sker lokalt i de två församlingarna 

 Under februari gör kyrkoherden en kvantitativ utvärdering av dopfrekvens och 

kyrkotillhörighet i hela församlingen, i samband med att den årliga 

kyrkostatistiken upprättas. Under det fjärde kvartalet varje år utvärderar varje 

församling genomförandet och effekten av doppastoralen samt föreslår 

eventuella förändringar. 

De frågor som ska ställas vid utvärderingen är: 

1. Vad har fungerat?  

2. Vad behöver ändras?  

Därefter sker rapport till och samråd i storkollegium och kyrkoråd. 

Ansvariga för att detta utvärderingsarbete görs i januari 2020, är Rebecka Viklund, 

Erik Fängström och Yvónne Steinwall.  

 

 


