
information inför dopgudstjänst

i täby församling

Välkommen till dop



Dopklänning fi nns att låna
Dopklänningen hämtas samma vecka 

som barnet ska 
döpas och åter-
lämnas tvättad 
och fi n i början 
av veckan därpå. 

Genom dopet blir barnet en del av 
kyrkans gemenskap och förenas med 
Jesu Kristi liv. Under dopet öser en präst 
vatten över barnets huvud tre gånger 
och säger: Jag döper dig i Faderns och 
Sonens och den heliga Andens namn. 
Vattnet är en symbol för liv och växande. 

Dopet är en engångshandling och kan 
därmed inte ske mer än en gång. Svenska 
kyrkan erkänner alla dop i vatten och i 
Faderns, Sonens och den heliga Andens 
namn. Dopundervisning sker sedan 
under konfi rmationstiden och även i den 
verksamhet i församlingen som riktar sig 
till barn och familj, till exempel Öppna 
förskolans verksamhet. 

Den vanligaste åldern för dopbarn är 3-6 
månader. 

Många vuxna väljer att döpa sig i 
Svenska kyrkan. Är du intresserad? 
Välkommen att ta kontakt med någon av 
församlingens präster.

Kontakta Täby församling
Varmt välkommen att kontakta en präst 
eller annan medarbetare via församling-
ens reception (se baksidan).

Dopsamtalet
En präst kommer att ta kontakt för att 
samtala om vad dopet innebär, planera 
gudstjänsten och välja psalmer. Täby 
församling följer Kyrkohandbok för 
Svenska kyrkan.

Flera kan delta
I många moment kan familj och närstå-
ende engagera sig genom att be, sjunga, 
spela och läsa dikter. 

Musik
I första hand är det församlingens 
kyrkomusiker och andra musiker som 
framför musik och ackompanjerar 
psalmsången. Vi ser helst inte att förin-
spelad musik förekommer. Det innebär 
rent praktiskt att man vid samtalet med 
prästen kommer överens om vilken 
musik som ska framföras. Familjen 
behöver ibland bistå med noter till mu-
sik som ska framföras. Församlingens 
kyrkomusiker gör överenskommelser i 
varje enskilt fall om att öva med sång-
solister innan gudstjänsten ska äga rum. 



Faddrar
Faddrar kallas ibland även gudmor och 
gudfar. Faddrarnas uppgift är att stötta 
barnet i den kristna tron och att vara ett 
vuxet föredöme för barnet. Faddrar ska 

själva vara 
döpta i Svens-
ka kyrkan 
eller annan 
kyrka.

Lokal för samlingar
Lokal för dopkaff e fi nns i samtliga 
kyrkor om ni som familj vill låna en 
lokal och ta med egen förtäring.

Dopfest
Någon tid efter dopet inbjuds 
familjen till en dopfest i kyrkan och 
får då det hänge i form av en ängel 
eller en duva som varit upphängt i 
dopträdet i kyrkan sedan dopguds-
tjänsten.

Gåvor till dopbarnet
Vid gudstjänsten får dopbarnet 

dopbevis, dopljus 
och dopljusstake. 
Dopbarnet får 
också ett hänge 
som senare kan 
tas med hem vid 
en dopfest.

Varmt välkommen till dop!

Michael Öjermo, kyrkoherde

Fotografering
Under dopsamtalet kan man också 
diskutera eventuell fotografering 
och fi lmning av gudstjänsten till-
sammans med den tjänstgörande 
prästen.

Psalmtips
Psalm 248, ”Tryggare kan ingen 
vara är vanligast”, men präst och 
musiker kan ge fl er tips ur Svenska 
psalmboken. 

Dopet uppmärksammas
I en gudstjänst en tid efter dopet 
läses barnets namn upp. 



Välkommen att kontakta Täby församling
08-580 035 00 (reception och växel)
tabyforsamling@svenskakyrkan.se
svenskakyrkan.se/taby

För barn och familj i Täby församling

Barnrytmik Sång och rörelselekar för barn 0-5 år och vuxna.

Allsångsteater Sång, musik och teater för förskolebarn och vuxna.

Öppna förskolan För föräldrar och barn med lek och samtal.

Minimaxi-kören Barn från fyra år och vuxna sjunger tillsammans.

Körskola Körsång för 6-14-åringar.

Körsång för unga 15 år och uppåt

Skaparna Eftermiddagar för skolbarn från förskoleklass till årskurs 6.

Tjejgrupper Kvällar med prat och gemenskap. Från 12 år.

Gudstjänster Gudstjänster fi ras i församlingens kyrkor.

Bibel till alla femåringar Bibel för barn i födelsedagspresent.

Konfi rmation Vid 14 års ålder inbjuds till konfi rmation.

Läs mer på www.svenskakyrkan.se/taby
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