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Det bästa för barnet
FOTO: MAGNUS ARONSON/IKON

Redan när vi funderar över det rätta namnet blir det
där så tydligt. Namnet är ju den enda gåvan barnet
får som det kommer att använda varje dag livet ut.
Ska det knyta an till släkten? Vara samma namn
som någon vi ser upp till, ett namn som bara känns
rätt, eller kanske ett nytt, alldeles unikt namn?
Hur vi än gör är valet vårt – att avstå från att
välja går inte.
Samma sak med dopet. Väljer vi att ge barnet en
start med kristna förtecken? En biljett till den resa
som räcker ända in i evigheten?
Oavsett hur vi gör, fattar vi ett val.
Vad som sedan blir av dopet, avgör barnet självt.
I dopet ger vi bara en möjlighet till den identitet som
hör kristen tro till.
Och det är ju minsann inte så bara.
johan dalman, biskop i strängnäs stift
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Välkommen till livet
och kyrkans gemenskap
Dopet är en början på något nytt i livet oavsett om det är ett
barn eller en vuxen som döps. Dörren öppnas till en större
gemenskap och visar att vi människor hör ihop, med varandra
och med Gud. Som döpt är du aldrig ensam.
Dopet ger ett sammanhang, en tillhörighet till familj, släkt
och tradition. Den tradition som kyrkan upprätthållit i 2000 år.
Det är också ett sätt att tacka Gud för livet.
Du som förälder har säkert många frågor och funderingar om
dopet och vad det faktiskt innebär att vara döpt.
Dopbroschyren är tänkt att ge svar på allt du behöver veta.
F OTO : MAGNUS ARONSON/IKON
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Så går ett dop till
Barn, unga och vuxna är lika välkomna att döpas. Man
behöver inte prestera något, tro på rätt sätt eller förstå allting.
Tvärtom – dopet är en gåva som bara är att ta emot.

E

tt litet barn som döps kan inte själv
uttrycka att det har en tro på Gud och vill
tillhöra den kristna församlingen. Längre
fram i livet, i konfirmationen, finns däremot
möjligheten att säga ja till sitt dop. Genom
dopet blir man medlem i en församling och i
Svenska kyrkan.

Boka ett dop

Att boka ett dop är inte komplicerat. Kolla era
kalendrar och kontakta sedan församlingsexpeditionen för att boka en tid. Man måste
inte ha dopet i den församling man själv bor i,
men enklast är att börja med den. Vilka möjligheter för dop som finns kan variera från
församling till församling.Vanligen träffar
man prästen en gång före dopet för att gå
igenom vad som kommer att hända under
akten. Tänk på att vara ute i god tid.
Under dopet öser en präst vatten över barnets huvud tre gånger och säger: Jag döper dig
i Faderns och Sonens och den helige Andens
namn. Hur gudstjänsten sedan utformas kan
variera.
Vad förväntas av dig som förälder?

Kanske undrar du, som en hel del andra föräldrar, exakt vad som förväntas av dig. Tänk
då på att dopet är en gåva från Gud till det
lilla barnet – det hänger inte på din tro. När
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ett barn döps uttrycker du som förälder
en vilja att barnet döps till den kristna tron
och att barnet ska få vara en del av kyrkans
gemenskap.
Genom dopet blir barnet medlem i
Svenska kyrkan.
Dopet är en helig handling,
men vad betyder det?

Dopet är ett sakrament. Det betyder ”helig
handling”. Vi kallar dopet för sakrament
därför att Jesus sa till sina vänner att de skulle
berätta om honom och döpa människor.
Den som döps får vatten öst över sitt
huvud. Vattnet är livsviktigt för människan
och det är också en symbol för livet och för
att växa.
Alla får döpas

Kyrkan välkomnar alla att döpas. När det
gäller barn, både små barn och ungdomar, är
det vårdnadshavarna som bestämmer. Om ni
är två vårdnadshavare behöver ni vara över
ens om att barnet ska döpas. Om barnet är
tolv år eller äldre måste också barnet självt
vilja bli döpt.
Om du tidigare är döpt i en annan kyrka,
behöver du inte döpas igen för att bli medlem
i Svenska kyrkan, så länge dopet skedde i
Faderns, Sonens, och den Heliga Andens namn.

FOTO: ALEX & MARTIN/IKON
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Prata med prästen om utformningen av dopet

Har du funderat över speciella önskemål kring dopet? En del
önskar till exempel att dopet ska genomföras i en å, en sjö eller
hemma i bostaden. Ibland finns det önskemål om att vara i en
annan församling än den man tillhör. Om du har särskilda
önskemål kan du kontakta den församling där du önskar ha
dopet, och resonera med prästen om vad som kan fungera
praktiskt.
Dopfest i församlingshemmet

Dopfesten i kyrkan kan fortsätta med ett kalas efteråt, tillsammans med familj, släkt och vänner. Om du behöver en lokal att
vara i, har många församlingar ett församlingshem som du
kan låna eller hyra.
Det händer ofta att konfirmander döps

Konfirmationen innebär att du bekräftar – säger ja tack –
till ditt dop. Det förutsätter förstås att du är döpt, men det
är ganska vanligt att unga människor som vill konfirmeras,
inte blev döpta som barn. Då går det bra att döpas strax
före konfirmationen.
Namnet är viktigt

Ibland förväxlas dopet med en ceremoni för namngivning. Det
är det inte, men namnet är ändå viktigt vid dopet, eftersom
den som döps nämns vid sitt namn.
Dopljuset

Det stora dopljuset är en symbol för att vi inte går ensamma
genom livet. Tänd det gärna på årsdagen av dopet. När det
tagit slut får du ett nytt i kyrkan.
I Johannesevangeliet står det också: Sedan talade Jesus till
dem och sade: ”Jag är världens ljus. Den som följer mig skall
inte vandra i mörkret utan ha livets ljus.”

Det stora dopljuset är
en symbol för att vi
inte går ensamma
genom livet.
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Frågor och svar om dopet
Vid vilken ålder är det lämpligt
att döpa ett barn?
Det går alltid bra att döpas, oavsett ålder. De
flesta som döps är mellan tre och fem månader gamla, men om föräldrarna vill att barnet
ska döpas tidigare eller senare är det inga
problem.

dopgudstjänsten som innehåller allt det som
ett dop i Svenska kyrkan ska innehålla, men
det finns utrymme för personliga tillägg.
Prata med din doppräst kring vilka dikter och
sånger som ni vill ha, så att de passar in i dopgudstjänstens helhet.

Vad är skillnaden mellan
dop och namngivning?

Dopgudstjänsten är ca 30 minuter lång. Om
dopet ingår i en ordinarie gudstjänst tar det
längre tid.

Dopet är en inbjudan att bli kristen och leva i
en nära relation till Gud. Det är en gemenskap
som omfattar alla döpta. Ett vanligt missförstånd är att man genom dopet får sitt namn,
men så är det alltså inte. Namnet får barnet
när vårdnadshavarna anmäler namnet till
Skatteverket.
Vad händer om barnet börjar gråta?

Ingen panik. Dopet är barnens högtidsfest,
och prästen är van vid gråtande barn. Det går
bra att ta en kort paus för att trösta och lugna
barnet om man vill.
Måste man ha dopet i kyrkan?

Oftast sker dopet i kyrkan, men det finns inget hinder för att låta döpa sitt barn hemma i
vardagsrummet, i trädgården under ett blommande äppelträd eller i en vacker skogsglänta. Det kan dock hända att man av olika
skäl måste säga nej till dop utanför kyrkan,
så det är bra att diskutera alternativen med
sin doppräst.
Får man välja egna dikter eller
sånger till dopet?

Ja, man får ha egna dikter och sånger vid dopgudstjänsten. Det finns dock en ordning för

Hur lång tid tar ett dop?

Måste man ha särskilda kläder nar man döps?

Nej, det behöver man inte. Det är en gammal
tradition att bära vit klädsel vid dop, men det
är föräldrarna som bestämmer. Det vita symboliserar renheten och storleken på dopklänningen att barnet kan växa i tro. En del församlingar har också dopdräkter att låna ut,
och även konfirmandkåpor vid dop av större
barn, ungdomar och vuxna.
Vad kostar ett dop?

Det kostar ingenting. Präst, musiker, vaktmästare och kyrka – allt ingår när man döper
sitt barn i kyrkan.
Drop-in-dop

Flera församlingar runt landet erbjuder numera drop-in-dop. Det kräver ingen föranmälan – det enda som behövs är personnummer
och båda vårdnadshavarnas underskrift. Församlingen står för präst och musik och ser till
att det blir en festlig dopdag för dig och dina
gäster. Vissa församlingar bjuder på fika.
Hitta din församling och kolla vad som gäller
på svenskakyrkan.se/dop.
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Så väljer man faddrar

A

tt bli tillfrågad om att bli fadder är fint,
stort och speciellt. Det är ett viktigt
förtroende där man får en särskild relation till barnet som döps.
Som fadder är man en förebild som för alltid kommer att vara en del i barnets liv och
finnas till hands med råd, stöd och uppmuntran. Vid dopet är det ofta faddern som bär
fram barnet. Det är också vanligt att faddern
medverkar under dopet genom att till exempel fylla dopfunten med vatten, tända ett ljus,
be en bön eller läsa en text.

Men åtagandet som fadder slutar inte vid
dopet. Faddern ska följa barnets utveckling
och fortsätta finnas där, och vara en annan
vuxen som barnet kan vända sig till om hen
behöver. Faddern får gärna påminna om
dopdagen genom att skicka en hälsning,
be en bön för sitt fadderbarn, uppmärksamma födelsedagar, examen och andra
viktiga dagar i barnets liv.

Frågor och svar om faddrar
Vem får bli fadder?
Det finns en enda regel för att kunna bli fadder,
och det är att man själv är döpt.

Nej, det är samma sak.

Vem ska jag välja som fadder?

Hur många faddrar får man ha?

Välj någon som du har stort förtroende för.
Det kan vara en släkting eller en nära vän.

Det finns ingen gräns för hur många faddrar man får
ha, och man behöver inte ha någon fadder alls om
man inte vill. Enligt en undersökning för några år sedan valde tre av fyra att ha en fadder.

Är det faddrarna som tar hand
om barnet om föräldrarna dör?
Nej, förr skulle faddrarna ta hand om barnet om dess
föräldrar dog, men några sådana krav finns inte i dag.
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Är det någon skillnad på att
vara fadder eller gudförälder?

Vilken är fadderns roll?
Att stödja barnet i den kristna tron, att vara en viktig
vuxen för barnet och att finnas där för barnet under
uppväxten.

Faddern ska följa barnets utveckling och
fortsätta finnas där, och vara en annan
vuxen som barnet kan vända sig till
om hen behöver.

FOTO : MAGNUS ARONSON/IKON
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Välja sånger
Att sätta ord på kärleken till sitt barn är inte det lättaste. Som tur
är finns det proffs som kan hjälpa till. Här kommer förslag på fina
psalmer och sånger som välkomnar ditt barn till världen.
Psalmer
Psalm 21
Psalm 210
Psalm 248
Psalm 381
Psalm 383
Psalm 386
Psalm 606
Psalm 607
Psalm 730
Psalm 744
Psalm 787
Psalm 791
Psalm 897
Psalm 898
Psalm 899
Psalm 900
Psalm 901
Psalm 928
Psalm 929

Måne och sol
Jag lyfter ögat mot himmelen
Tryggare kan ingen vara
Gud har en famn
Med vår glädje över livets under
Upp ur vilda, djupa vatten
Det gungar så fint
Jag är hos dig, min Gud
Må din väg gå dig till mötes
Barn och stjärnor
Nära marken
Du vet väl om att du är värdefull
Det sker ett under i världen
Vid dopets källa
Innan
Barn döps i nådens hav
Lilla liv
Sov du lilla
När du går från dopets källa

Andra sånger
Älskade barn (Jessica Nilsson)
Det gåtfulla folket
(Beppe Wolgers/Olle Adolphson)
Majas visa (Alice Tegnér)
Sång till friheten (Björn Afzelius)
För ett barn (Peter LeMarc)
Sparvöga (Marie Fredriksson)
Min lille kejsare (Plura Jonsson)
Det vackraste
(Nanne och Peter Grönvall/Maria Rådsten)
Livet i min famn (Linda Andersson Burström)
Handens fem fingrar (Lisa Nilsson)

Fler låttips finns på Svenska kyrkans spellista
för dopet på Spotify.

F OTO : JOAKIM CARLSTRÖM/IKON
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Dopgåva
Har du blivit bjuden på dop? Det finns många
små och större gåvor att välja bland, men det
viktigaste är att finnas till för barnet – nu och
senare i livet. Skriv ett dopbrev med dina
bästa råd, rama in baksidan på den här
broschyren eller köp din gåva i Svenska kyrkans webbshop. Där finns både fina dopdroppar och gåvokort där man stöder Svenska
kyrkans internationella arbete.
Gåvokort

Till dopet får du ett tryckt gåvokort med bild
och text om gåvan. Kortet skickas hem till dig
inom en vecka efter beställningen. Du kan

också välja ett e-gåvokort via e-post. På det
kortet kan du skriva en personlig hälsning
och sedan skicka det direkt till den du vill.
Svenska kyrkans internationella arbete ser till
att pengarna går till dem som behöver det
mest. Läs mer på svenskakyrkan.se.
Dopbrev

Skriv ett dopbrev till ett litet barn som snart
ska döpas. Dela med dig av dina bästa råd,
förhoppningar och visdomsord. Brevet sparas
tills dess att barnet fyller 14 år och är gammal
nog att ta del av innehållet. Läs mer på svenskakyrkan.se/dop.
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Aldrig ensam

N

är ett barn föds börjar ett nytt kapitel i
föräldrarnas liv. Det rymmer sann
glädje och kärlek, men också oro och
undran över framtiden. Dopets djupaste löfte
är att vi aldrig är helt ensamma.
Att bli förälder är stort och fantastiskt,
men där finns också en alldeles ny och speciell
oro. Hur skall jag räcka till för mitt barns alla
behov? Hur skall jag kunna skydda, hjälpa
och ta hand om allt det som vardagen kommer att föra med sig? Kommer jag att orka?
Plötsligt har jag fått ett större ansvar än någonsin tidigare. Därmed finns också en bävan
inför framtiden och allt vad den kan tänkas
rymma.
Efterhand blir jag tryggare som förälder,
men vardagslivet fortsätter att bestå av
många pusselbitar som ska hanteras och
helst också passa ihop så gott det går. Vi vill
att våra relationer till andra skall fungera.
Vi vill känna att vi finns i goda sammanhang,
i gemenskaper som kan bära också när livet
inte blir så som vi tänkt oss. Vi vill kunna
känna tillit till oss själva, till andra och till
livet självt. Vi vill ge och få kärlek, omsorg
och bekräftelse.
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Genom hela livet förblir vi människor som
behöver andra och som behöver varandra.
Gud, som en gång gav oss livet, vet att det är
så och i dopet vill Gud påminna oss om att vi
aldrig någonsin är riktigt ensamma.
Dopet fogar in oss i en tradition, en familj
och en släkt, men dopet fogar också in oss i ett
större sammanhang. Dopet bekräftar att vi är
skapade till Guds avbilder. Var och en av oss
har en alldeles egen relation till Gud. Dopet
synliggör den relationen och det löfte som är
knutet till dopet: vi förblir för alltid inneslutna i Gud. Gud vill ge oss den tillit som
gör det möjligt att orka leva och det hopp
som kan bära genom tillkortakommanden,
sorg och död.
Tron befriar oss inte ifrån något som livet
rymmer, men den vill stärka vår tillit till att
allt som händer oss är omslutet i Gud. När
våra liv tar slut blir vi mötta av en kärlek som
saknar slut. Någon som följt oss genom livet
väntar också på oss vid den yttersta och sista
grinden. Det är dopets allra djupaste löfte till
oss. Till dig. Till mig. Och till ditt barn.
bo larsson

Att tänka på…
• Bestäm datum och tid för dopet i god tid. Ha ett extra datum i reserv,
ifall det första är upptaget i kyrkan.
• Var ska barnet döpas? I kyrkan, hemma, i trädgården eller vid en sjö?
• Kontakta församlingen och boka tid för dopet. Sedan blir ni kontaktade
av prästen för ett dopsamtal. Då kan ni tillsammans gå igenom hela
dopet steg för steg.
• Vilka och hur många vill ni bjuda till dopet?
Skicka gärna ut inbjudningarna i god tid.
• Mottagning efter dopet? I församlingshemmet eller någon annan stans?
I församlingshemmet finns oftast dukar och porslin att låna.
• Dopkläder? Det brukar finnas en dopklänning i församlingen som man kan
få låna, om man inte har en i släkten eller vill köpa en ny.
• Välj faddrar, om ni vill ha det, och fråga om de vill.
• Fundera på vad ni vill ha för psalmer och annan musik under dopet.
Kanske känner ni någon som kan sjunga?
• Be släkt och vänner om hjälp! Kanske någon kan baka tårta,
duka och koka kaffe.
• Fotografering? Boka in en fotograf eller be en släkting fotografera.

Kom ihåg nappen!
Vill du beställa fler exemplar av den här broschyren eller har frågor om dopet?
Kontakta Svenska kyrkans informationsservice: 018-16 95 00 eller maila till info@svenskakyrkan.se
Läs mer om dopet på: svenskakyrkan.se/dop
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Gud som haver barnen kär,
se till mig som liten är.
Vart jag mig i världen vänder,
står min lycka i Guds händer.
Lyckan kommer, lyckan går,
du förbliver, Fader vår.
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