Veiledning til dåpsfolket
Dette er dagen for å glede seg.
Presten husker gangen i
dåpsritualet og har boka foran seg.
 Kom til kirken senest 10.30.
Dåpssakristiet er i andre
enden enn tårnet og har egen
inngang i den enden på
baksiden.
 Dåpskjole kan settes på i
dåpssakristiet. Bord med
stellepute. Lite toalett.
Oppvaskbenk med varmt
vann.
 Kirkeklokkene ringer for siste
gang fem på 11. da stiller vi
opp nederst i kirken for å gå i prosesjon opp midtgangen. Ofte er det
bare plass til 3 på første benk sammen med hvert dåpsbarn.
Prosesjonen går fram til første benk. Altså kan to forskjellige bære
barnet, en inn i prosesjon og en annen fram til døpefonten. Men det
er en liten stund til dere skal fram.
 Vi synger salme og noe av ritualet er felles: takke for barnet og
livet, trosbekjennelse og de løfterike ordene fra Jesus som gjør
vannet til dåp.
 Ta gjerne av lue eller knyt opp knuten mens dere sitter, f.eks når
vannet helles i døpefonten. Antakelig står rekkefølgen på
dåpsbarna på det utdelte gudstjenestearket.

 Fram til døpefonten er det fadder eller forelder som skal bære. Bær
gjerne barnet på venstre arm. Den som bærer, sier barnets fornavn
og svarer på om dere vil at barnet skal døpes.
 En fra familien, gjerne et barn, får et lite dåpshåndkle og tørker
barnets hode.
 En fra familien tar imot barnets dåpslys som er tent med
Kristuslyset. Dette settes i stake på korgjerdet.
 Presten løfter selv opp barnet (eller ber den som bærer gjøre det) og
viser det fram for menigheten så menigheten kan ta imot det.
 Så setter dere dere på plassene igjen. Gudstjenesten fortsetter. Det
er ofte bare greit å sitte inne i kirken med dåpsbarna. Hvis de melder
sine behov, har dere dåpssakristiet til rådighet.
 Det blir mest høytid om ikke så mange tar bilder med blits og er
opptatt av å fotografere. Vi avtaler at bare en tar bilder på vegne
av dåpsbarnet. Ellers kan vi stille opp ved døpefonten etterpå.

