Dopet – mer än bara vatten
Att döpas är stort. Det är som att ”bada i Guds kärlek”,
där du är trygg i Hans famn. I och med dopet är
Gud med dig alla dagar till livets slut.

Löftet
I dopet finns löftet. Genom hela kyrkans historia har dopet varit
den synliga bekräftelsen på varje människas självklara
samhörighet med Gud.
Dopet är en glädjens och livets fest. Den som döps visas inför
Gud som vill dela vår glädje. Naturligtvis kan man välja på vilket
sätt man vill döpas och det står var och en fritt hur och var.
I Johannelunds församling kan man välja att döpas i högmässan
på söndagen. Då bjuder församlingen på kaffe och doptårta.
Man kan också välja att döpas enskilt, med präst och några
vänner/anhöriga i kyrkan eller hemma.

Har du frågor kring dopet?
Du kanske undrar över något och
vill ha svar på t e x
• Vad betyder dopet egentligen?
• Hur gör jag för att beställa tid för dop?
• Kan jag döpas som vuxen?
• Hur går dopgudstjänsten till?
• Dop i kris, vad är det?
Oavsett dina frågor, är du välkommen till oss

För mer information om dopet, kontakta oss
Örjan Wenehult, församlingsherde
orjan.wenehult@svenskakyrkan.se

013-30 39 51

Ulrika Scott, komminister
ulrika.scott@svenskakyrkan.se

013-30 39 52

Britta Olinder, komminister
britta.olinder@svenskakyrkan.se

013-30 39 53

Dop för alla
Det är oftast barn som döps i Svenska kyrkan, men allt fler
ungdomar och vuxna vill döpas. Det sker ofta i samband med
konfirmationsläsning, efter undervisning eller i samband med en
samtalsgrupp i kristen tro, s k vuxenkatekumenat.

Dopet är grunden till medlemskap i Svenska kyrkan. Den som
har döpts i ett annat kristet samfund är också välkommen som
medlem i Svenska kyrkan, något nytt dop behövs inte. Enligt
Svenska kyrkans ordning gäller ett kristet dop för alltid.

Delaktighet

Pastorsexpeditionen
013-30 35 50

För bokning på webben:

Dop och medlemskap

Trygghet

För bokning av dop, kontakta

Gemenskap

Substans

https://linkoping.forsamlingskalendern.se/

Trygghet

Delaktighet

Gemenskap

Substans

Ja, jag vill ha mer information
om dop i Johannelunds församling
___________________________________________
Namn
___________________________________________
Postadress
___________________________________________
E-mail
___________________________________________
Telefon
___________________________________________
Mobiltelefon
___________________________________________
Lämna in blanketten på Mariagårdens expedition
eller lägg den i vår brevlåda utanför Mariagården

Dopet
svenskakyrkan.se/johannelund

