
GRATTIS 
TILL DET LILLA BARNET!

Dopet är, om Du frågar oss, Den finaste gåva ett 
barn kan få. iblanD är Dopet en självklarhet. 
iblanD finns många frågor och tankar. vi har gjort 
Den här lilla folDern som en hjälp på vägen. 



VARFÖR DÖPA?

Dopet är inte en 
namngivningsceremoni, men 
namnet hör ändå samman 
med dopet eftersom det är 
något väldigt personligt. I 
dopet blir barnet en del av 
något större och får löftet 
att alltid ha Gud vid sin 
sida: att alltid vara sedd, 
älskad och accepterad - 
oavsett.

Dopet är också en tradition 
med anor och dessutom ett 
tillfälle till fest för att fira 
livets underverk.

Genom dopet blir barnet 
medlem i Svenska kyrkan.

VEM KAN DÖPAS?

Alla kan döpas oavsett ålder. 
Föräldrar måste inte vara 
medlemmar i Svenska kyrkan 
för att kunna döpa sitt 
barn. Ibland väljer en odöpt 
förälder att låta döpa sig 
samtidigt som barnet.

Dopet är kostnadsfritt.



DOP- OCH FESTLOKALER

I församlingen finns fyra kyrkor 
där ni kan döpa ert barn: 
Frösö kyrka, Hornsbergskyrkan, 
Norderö kyrka och Sunne kyrka. 
Efter dopet kanske ni vill ha en 
dopfest tillsammans med vänner 
och släkt. Vid alla kyrkorna finns 
en församlingslokal med kök. Den 
bokar ni samtidigt som ni bokar 
dopet. Det kostar ingenting för 
församlingsmedlemmar.

Dopet kan också ske hemma hos 
er eller på någon annan plats i 
församlingen.

Frösö kyrka

Norderö kyrka



Dopfunt i
Sunne kyrka

Hornsbergskyrkan



HUR GÅR DET TILL?

När ni bokat dopet kontaktar prästen som ska döpa barnet er 
och bokar in ett samtal. Under samtalet pratar ni om dopet 
och går igenom dopgudstjänsten och väljer de psalmer som 
ska vara med. 

Dopgudstjänsten har en bestämd ordning och vissa 
bestämda inslag, men det finns utrymme för personliga 
uttryck. Någon kanske vill läsa en dikt eller sjunga en sång? 
Kanske ni vill ha med eget vatten från ett speciellt ställe?

HUR BOKAR JAG ETT DOP?

Dopet bokas via församlingens expedition. Kontaktuppgifter 
hittar ni på baksidan av denna folder.



DOPKLÄDER

Den som ska döpas måste 
inte vara klädd på något 
särskilt sätt, men det finns 
en lång tradition med vit 
dopklänning. Den alldeles 
för långa dopdräkten vill 
visa på att dopet är ett 
livsprojekt som man inbjuds 
att växa i. Den vita färgen är 
festens och glädjens färg i 
kyrkan.

I församlingen finns 
dopdräkt att låna.



DROP-IN-DOP

Då och då har vi drop in-dop i församlingen. Med det menas 
att ni inte behöver göra annat än att dyka upp. Vi ordnar med 
dopklänning, präst, musiker, solist och dopfika - helt utan 
kostnad. Håll utkik på vår hemsida och på Facebook efter 
nästa tillfälle.

FADDER

Att vara fadder till ett dopbarn är ett värdefullt och fint 
uppdrag. Som fadder är man barnets vän, förebild och 
förebedjare. Det kan låta pretentiöst, men det är inte svårt. 
När du tänker på och längtar efter att fadderbarnet ska 
ha det bra så är det en bön. Faddrar medverkar oftast i 
dopgudstjänsten och får gärna vara delaktiga under denna.



KONTAKTA OSS
Frösö, Sunne, Norderö församling
Fjällgatan 4 C, Frösön
063-16 11 50
froso.pastorat@svenskakyrkan.se

svenskakyrkan.se/
frososunnenordero

facebook.com/
frososunnenordero

EFTER DOPET

Efter dopet välkomnar vi ert barn till våra många 
veckoverksamheter. Vi har grupper och mötesplatser för alla 
åldersgrupper. Se vår hemsida för mer information!


