Innmelding til dåp
Se oversikt over dåpssøndager i de ulike kirkene i tiden framover.
Ta kontakt med kirkekontoret så snart dere har bestemt dere.
Faddernes navn og adresse meldes inn senest 10 dager før
dåpsdagen.

Velkommen til dåp i
kirkene på Askøy

Valgfri dåpskirke
Det er fullt mulig å ha dåp i en annen kirke enn den dere geografisk
sokner til. Dåpsbarnet blir uansett medlem i sin lokale kirke og
menighet og blir fulgt opp der.
Leie av dåpskjole
Kirkekontoret formidler kontakt med de menighetene som har
dåpskjoler til utleie.
Husk:
Å returnere skjemaet om navnevalg til folkeregisteret senest 14
dager før dåpen finner sted!

Kontaktinformasjon:
Askøy kirkekontor
Lyngneset 26
5302 Strusshamn
Tlf 56 15 71 00
E-post: post@kirken-askoy.no

Jesus sier: «La de små barna komme til meg,
og hindre dem ikke!
For Guds rike tilhører slike som dem.»
Markus 10:14

Kjære foreldre

Faddere

Gratulerer med den nyfødte!

Dere velger minst to og høyst seks faddere. En fadder må være en
som vil vise omsorg for barnet deres. Fadderen skal hjelpe til med
trosopplæringen ved å be for barnet, lære det selv å be og hjelpe
det til å leve og vokse i den kristne tro.

Barna er en gave fra Gud. I dåpen blir våre barn Guds barn.
Han lover å være med oss i ansvaret og omsorgen for barnet.

Dåpssamtalen
«Det skjer et under i verden
hver gang et barn blir til,
over det gryende livet
lyser Guds skapersmil.
Ingen på jorden er himlen så nær
som barnet han tar i sin favn,
som barnet han tar i sin favn.»
Gerd Grønvold Saue, N13 591

Det blir dåpssamtale i kirken hvor dåpen skal finne sted, dersom
ikke annen beskjed er gitt. Tidspunktet for dåpssamtalen er normalt
kl. 18.00 torsdag før dåpssøndagen.
Alle som skal ha dåp i samme kirke på samme dag, kommer til felles
samtale og gjennomgang. I kirken blir dere tatt i mot av presten og
en dåpsvert, som også vil være tilstede og hjelpe dåpsfamiliene til
rette på dåpssøndagen. Emne for samtalen er dåpens betydning og
dåpsliturgien. Vi tar også for oss praktiske ting i forbindelse med
dåpssøndagen, og dere blir gjort kjent med menighetens plan for
trosopplæring, som barnet deres skal delta i.

Menighetene på Askøy inviterer med dette til dåp i en av kirkene
våre: Ask, Erdal, Herdla, Strusshamn eller Tveit.

Det er ønskelig at både foreldre og faddere
er tilstede på dåpssamtalen.

Alt dere ønsker å vite om dåpens bakgrunn og innhold, hvordan
dåpsgudstjenesten foregår, valg av faddere mm, kan dere lese på
http://www.kirken.no/
eller
http://www.barnogtro.no/

Trosopplæring
Barnet vil motta en hilsen fra kirken til barnet før 1-års dåpsdag.
Videre vil barnet bli invitert til babysang, småbarnssang og en rekke
ulike tiltak etter hvert som det vokser til, i henhold til menigheten
sin plan for trosopplæring.

