Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn?
En forberedelse på barnedåb.

LEDERNES HÅNDBOG

Kære medlem af lederholdet,
Tak, fordi du vil hjælpe med at forberede
andre familier til deres barns dåb. Hvert
nyfødt barn er et mirakel, en gave fra Gud
både for familien og for hele samfundet. Skt. Laurentii menighed er velsignet med
mange nye børn, som vi takker Gud for. Hver gang vi døber et barn, bliver det
lejlighed til hele menighedens fornyelse. Tak, fordi du vil hjælpe med det!

Lidt baggrund
Siden 2008 har menighedsrådet overvejet, hvordan vi bedre kan forberede familier
til barnedåb. For nogle familier, er barnets dåb en naturlig fortsættelse af deres
aktiv deltagelse i sognets liv. For andre familier, er ”mødet med præsten” deres
første kontakt med den katolske kirke i en lang tid. Derfor er det vigtigt, at
forberedelsen indbyder disse unge familier ”ind i kirkens familie”.
I foråret 2009 blev en gruppe unge børnefamilier kaldet ind til en samtale, hvor vi
overvejede, hvad sognets dåbsforberedelse skal indebære. Blandt andet sagde vi at
programmet skal:







køres af lægfolk og præsten/præsterne sammen
inddrage hele menigheden på en eller anden måde
være forpligtende nok, at man får noget ud af det, men fleksibel nok, at
det ikke bliver urealistisk
fremhæve både den personlige beslutning og det fællesskabsopbyggende i
dåben
give forældrene de nødvendige oplysninger (”fakta”)
indbyde til fordybelse i kirkens liv – men ikke på ”militant” vis

Kilder
Vi endte med at lave et program bygget på to forskellige bøger, nemlig
Christopher Heller. Infant Baptism Basics. A Parish Program.
Washington DC, The Pastoral Press 1993.

og
Charles Balsam. What Do You Ask of God’s Church? And What Does
God’s Church Ask of You? A Parent Enrichment Program for Infant
Baptism. Ligouri Publications 20052

Vort program
Vi kalder sognets program ”Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn? En
forberedelse til barnedåb”. Hver familie, som ønsker at lade deres barn eller børn
døbe i Skt. Laurentii Kirke, bedes om at deltage i programmet.
Programmet består af fire dele:
1. Den første kontakt med sognekontoret
Kort efter – eller måske også kort før – barnets fødsel tager forældrene kontakt med
sognet. Det kan være telefonisk, pr. e-mail eller med personlig henvendelse.
Sognepræsten og/eller sekretæren svarer med at sende 1) en tillykke, 2) et oplysende
følgebrev, og 3) blanket ”Oplysningsblanket til barnedåb. Disse dokumenter
foreligger både elektronisk og i papir-format.
2. Et aftensmøde eller et lørdagsmøde
Flere gange om året holder sognet et møde for alle forældre, som ønsker dåben for
deres børn. Mødet varer i ca. 1½ timer. Det er dette møde, du skal hjælpe med!
3. Dåben selv
Som udgangspunkt fejrer menigheden barnedåb omkring en gang pr. måned under
den store gudstjeneste søndag kl. 10.00. På den måde får hele menigheden lov til at
vise sin glæde. Datoerne aftales under forberedelsesmødet.
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4. En reception i februar
Hvert år holder menighedsrådet en reception i menighedssalen for alle nye
dåbsfamilier. Det er vores måde at vise både vor taknemmelighed og vor glæde
over sognets børnefamilier. Receptionen fejres på Festen for Herrens Fremstilling i
Templet, dvs. Kyndelmisse i februar.

Aftensmøde/Lørdagsmøde
Program
0. FØR VI BEGYNDER
Aftensmødet plejer at begynde kl. 19.30, lørdagsmødet kl. 13.00. Lederholdet
skal være klart ca. 15 min. inden.
Vi mødes i klasseværelset i hjørnet (”VIK Stuen”). Klar på bordet er






kaffe, te, vand, småkager osv.
deltagerhæfterne, ekstra oplysningsblanketter, pjecen om bidrag til kirken
flere eksemplarer af bogen ”Døbt … og hvad så?”
skrivetøj
tændt påskelys

Lederholdets opgave er




at se til, at stuen er klar
at tage imod og hilse familier, når de ankommer
at huske forældrenes og børnenes navne! (det gør det hele mere personligt)
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I. INDLEDENDE BØN – ca. 5 min.
Én fra lederholdet læser læsningen, en anden leder os i bøn.
Læsning fra Markusevangeliet
Og de bar nogle små børn til Jesus, for at han skulle røre ved dem;
disciplene truede ad dem, men da Jesus så det, blev han vred og sagde til
dem: »Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for
Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer: Den, der ikke modtager Guds
rige ligesom et lille barn, kommer slet ikke ind i det.« Og han tog dem i
favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.
(Mark 10,13-16)
Lad os bede:
Himmelske Fader, vore børn skal genfødes I dåben. De skal kaldes Guds
børn. Helligåndens fylde vil de modtage ved firmelses sakramente, og når
de træder frem for Guds alter til deres Første Kommunion, vil de får del i
Jesu Kristi legeme og blod. Hjælp os forberede os på værdig vis til disse
store begivenheder i børnenes liv. Inspireret af Helligånden beder vi til
dig, Fader, som Jesus din Søn har lært os:
Fader vor …

II. SAMTALE – NOGLE SPØRGSMÅL – ca. 15 min.
Én fra lederholdet deler deltagerhæftet ud. Vi drøfter spørgsmålene på s. 1.
OBS: hold øje med tiden! Denne del må ikke vare alt for længe.

III. EN MEDITATION – ca. 5. min.
Præsten ledet gruppen i en meditation over de spørgsmål, som dåbsritualen
begynder med:
4

Hvad ønsker I af Guds kirke for jeres barn?
Når I nu ønsker dåben for jeres barn, er I så klar over den forpligtelse, I påtager
jer?

IV. PRAKTISKE BEMÆRKNINGER – ca. 10 min.
En kort forklaring om, hvordan og hvornår dåben foregår. Har alle udfyldt
Oplysningsblanketten?

V. GENNEMGANG AF CEREMONIEN - ca. 30 min.
Deltagerhæftet s. 2-7. Præsten og andre fra lederholdet står for denne del af
programmet sammen.
Bl.a. skal vi være sikre på, at vi forklarer om:











Hvem deltager i indgangsprocessionen
Hvad er en gudmor/gudfar? Hvad er reglerne?
Korsets tegn som symbol på kristendommen
Hvad er katekumenolie? Hvorfor bruger vi den?
Hvad mener vi med ”arvesynd”?
Hvem holder barnet under dåben selv?
Hvad er krisam? Hvordan forholder dåben sig til firmelsen?
Hvad er en dåbskjole?
Hvorfor et dåbslys?
Hvis mit barn bliver sygt? Er handicappet?

Vi har nogle A4 farveplancher om symbolerne: vand, kors, krisam, dåbskjole,
dåbslys

Kl. 20.25 hhv. 13.55 – pause – varer 10 min. Ceremoniens gennemgang
fortsættes efter pausen.
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VI. TROSBEKENDELSE – ca. 15 min.
Præsten uddeler pjecen ”Om trosbekendelsen”

VII. TAK, SAMMENFATNING, EN GAVE TIL DELTAGERNE
Hver familie får et eksemplar af bogen ”Døbt … og hvad så?”

Bilag
Hver leder får en pakke med følgende:
Pjece ”Et første brev til den nye dåbsfamilie”
Oplysningsblanket til barnedåb
Deltagerhæfte ”Hvad ønsker I af Guds kirke”
Pjece ”Bidrag og gaver til kirken”
Pjece ”Om trosbekendelsen”
Bog ”Døbt … og hvad så?”
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Fra Eleonore Beck, Jeg tror: Lille katolsk katekismus (Königstein: Kirche in Not, 2000)

Om dåben
Apostlen Peters pinseprædiken gik mange af hans tilhørere til hjertet. De spørger Peter og
de andre apostle: Hvad skal vi gøre? Peter svarer dem: Omvend jer og lad jer alle døbe i
Jesu Kristi navn. Så vil jeres synder blive tilgivet, og I vil få Helligånden som gave (ApG
2,37-38).
Men det nye trosfællesskab, Kirken, voksede ikke kun blandt jøderne. I Apostlenes
gerninger (8,26-40) fortæller Lukas om Filip, én af de syv diakoner. Han døbte en mand fra
Etiopien.
Dåben er alle kristnes fælles sakramente. Kirken meddeler dåben på Herrens bud: "Gør alle
folkeslagene til mine disciple, idet I døber dem i Faderens og Sønnens og Helligåndens
navn" (Matt 28,19).
Dåben indstifter et personligt forhold til Jesus Kristus. Den betyder også indlemmelse i de
troendes fællesskab, Kirken. Den virker tilgivelse af synder og markerer begyndelsen på et
nyt liv som Jesu Kristi broder eller søster, Guds søn eller datter. De døbte beder: "Fader
vor, du som er i himlen".
Dåben er en begyndelse, en gave fra Gud, som han giver på forhånd, og som man må
indløse hele livet igennem: "Med Kristus blev I begravet i dåben, og i den blev I også oprejst
sammen med ham ved troen på Guds kraft, der oprejste ham fra de døde" (Kol 2,12).
Enhver kan modtage dåben, og enhver kan meddele den - også selv om man ikke selv er
døbt - når man blot har den intention, som Kirken har. Dåben gælder én gang for alle. Man
kan ikke ophæve den. Ingen synd ophæver den pagt, som dåben besegler.
Mennesker, som bliver døbt som voksne, lærer gennem en forberedelsestid troen at kende.
De vokser ind i Kirken. Når forældre og faddere bringer et lille barn til dåben, fordi de ikke
kun vil give livet, men også troen, videre, lover de at føre og ledsage deres barn på troens
vej. I fejringen påskenat fornyr de troende - voksne som børn - deres dåbsløfter.
Dåb: betyder at dykke ned i vandet, livets element. Når en udøbt person giver sit liv for
Jesus Kristus (martyrer), modtager han "bloddåben". Om "længselsdåb" taler man, når
udøbte mennesker gør det gode, gør noget for deres medmennesker og således - om de
ved det eller ikke - følger Jesus efter.
Om børn, der dør udøbt, tror vi, at Gud i sin kærlighed ikke vil give slip på dem.
Dåben meddeles på denne måde: Den, der døber, hælder tre gange vand over kandidatens
hoved og siger samtidig: "Jeg døber dig i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn".
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Hvad ønsker I af Guds Kirke? En forberedelse til barnedåb. Ledernes håndbog.
Skt. Laurentii Katolske Kirke
Frederiksborgvej 11
4000 Roskilde
www.laurentiikirke.dk
første udkast, februar 2010
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