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Af sognepræst Bent Oluf Damm, Nr. Løgum og kursus- og 
materialekonsulent Lissen Margård Pedersen, København.

Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler ønsker at give 
inspiration til, hvordan forældre, bedsteforældre, faddere 
osv. kan påpege dåbens vigtighed for deres børn, børnebørn, 
fadderbørn osv. og hjælpe dem med at gøre dåbsdagen til en 
festdag. 

Min dåbsdag – hvornår er det?
Mon dit barn kender datoen for dets dåbsdag? Det er der 
nok ikke mange børn, der gør – og derfor skal de have 
hjælp, ligesom de skal have hjælp til at huske datoen for 
deres fødselsdag.
Men hvorfor nu det? Fordi enhver dåbsdag er noget særligt. 
Der blev barnet sat ind i Guds store familie og fik Gud som 
far. Og det er da værd at fejre. Med få hjælpemidler kan vi 
gøre dåbsdagen til en dag, barnet vil forbinde med noget 
specielt og hyggeligt. Var det måske dagen, hvor du skulle 
tage barnet ved hånden og vise det døbefonten i kirken eller 
finde dåbskjolen frem fra skabet?
Kunne man sætte sig ved bordet, tænde et stearinlys, se på 
billeder fra barnets dåb og tale om dåbens betydning? Ja, 
hvorfor ikke. 
Da barnet blev døbt forpligtede forældrene og fadderne sig 
til at oplære barnet i den kristne tro, og den handling, der 
skete ved døbefonten, er en vigtig del af det. Det var jo her, 
det hele begyndte.

Hvad sker af synlige ting i dåben? 
(Se evt. dåbsritualet s. 825 i Den Danske Salmebog)
Ved dåben ser vi, hvordan børnene bliver båret eller selv går 
op til døbefonten. Vi ser forældre komme med deres små, 
fordi børnene skal være Guds børn. Enhver døbt skal have 
faddere, der er vidner til dåben og har en særlig forpligtelse 
overfor barnet. 
I dåbsritualet spørger præsten gudmoderen – eller gudfa-
deren (den der bærer barnet), om de tror på den kristne 
bekendelse – trosbekendelsen. Hvis der svares ”ja” til det, 
tegner præsten et kors for barnets ansigt og bryst, som et 
tegn på, at barnet skal tilhører Jesus Kristus. Barnet døbes 
med 3 håndfulde vand, så dåben sker i faderens og sønnens 
og Helligåndens navn.
Der bliver bedt Fadervor, som er en usynlig dåbsgave til bar-
net, og præsten lyser velsignelsen over barnet, forældre og 
fadderne. Derefter fortæller præsten lidt om, hvordan man 
kan oplærer barnet i den kristne tro.

DåbSDAGEN – EN SÆRLIG DAG

Hvad sker af usynlige ting i dåben?

5 I dåben bliver man en del af kirken. Man bliver usynligt 
bundet sammen med andre, der er døbt og som tror på 
Jesus. Man bliver sat i ”familie” med andre døbte i kirken, 

1 I dåben tager Gud imod os. 
Han lover, at han vil være vores 
far, og vi må være hans barn.

2 I dåben får vi syndernes forladelse, 
dvs. at vi bliver renset for vores synd, 
og får mulighed for at komme til 
Jesus og få tilgivelse resten af livet. 

3 I dåben får 
vi det evige liv. 
Det betyder, at 
vi inviteres til 
at være sam-
men med Gud 
i al evighed. 
Alle, der tror 

4 I dåben får vi Helligånden. Den 
skal hjælpe os til at gøre os afhængig 
af Jesus, så vi tror på ham og Bibelens 
ord. Det er Helligånden, der binder 
os sammen med andre kristne, hvor vi 
bor og ud over hele jorden.

og bliver døbt skal frelses (Mark 16,16), står der i Bibelen. 
Det betyder, at vi engang skal leve evigt sammen med andre 
døbte i himlen, hvor alt er godt.

børneklubben 
og andre steder, 
ja, ud over 
hele jorden. 
Man kan sige, 
at man bliver 
”indlemmet” i 
Guds store me-
nighed/familie 
rundt om i hele 
verden.

(Se bilag 1)materialekonsulent Lissen Margård Bendix Jensen, Søften
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Hvad kan jeg gøre? Konkrete ideer ...
1. Mind barnet om dagen ...
Send et kort el. giv en gave.
Lad kort el. gave minde om det, der skete i dåben. Der kan 
købes gaver målrettet enhver aldersgruppe. 
(Se fx forlagsgruppen Lohse: www. lohse.dk)

2. Besøg og fotos
Lav et besøg i kirken og tal om, hvad der skete ved døbe-
fonten. (Se bilag 1).Tag fotos frem fra dåbsdagen og fortæl, 
hvad der skete og hvordan det skete. Hvem var med som 
gæster? Særlige gaver barnet fik. Osv. 

3. Tænd et stearinlys
I nogle kirker modtager barnet et dåbslys, som giver mulig-
hed for at minde barnet om dagen. Sæt det frem og tænd 
det. Hvis den lokale kirke ikke har den tradition, så lav selv 
et dåbslys, hvor der står år på. 
(Der kan købes voks i hob-
byforretningerne, som lyset 
kan pyntes med – eller der 
kan males med vandfarver og 
opvaskemiddel)

Døbefont udskåret i træ med 
fyrfadslys 
Vnr. 2160, kr. 35,- købes hos 
forlagsgruppen Lohse (www.
lohse.dk)

4. Korstegnet
Vis barnet, hvordan præsten tegnede korset for dets pande 
og bryst den dag, det blev døbt. Det blev gjort som et tegn 
på, at barnet skulle tilhøre Jesus. Når vi fødes får vi auto-
matisk vores forældres efternavn, fordi vi er deres og hører 
sammen med dem. Men Jesus har jo ikke noget efternavn, 
derfor får vi hans tegn som et slags ”stempel” som ”sættes” 
på os, fordi vi skal tilhøre ham. Tal om, hvordan korstegnet 
er blevet de kristnes symbol, fordi Jesus igennem sin død på 
korset skaffede mennesker adgang til Gud, hvis de tror på 
ham. Det kors bærer vi usynligt med os alle steder hele livet 
igennem. Gør korstegnet til noget stort for barnet. 

5. En dåbssang
Syng eller læs nogle dåbssalmer: 
-  Sov sødt barnlille! (vers 1, 2 og 7) (DDS nr. 674)
-  Herren strækker ud sin arm (DDS nr. 447)
-  Fyldt at glæde over livets under (DDS nr. 448)
-  Jeg lille var (Se bilag 2) 

6. Brug børnebiblen
Mange kirker giver dåbsbørnene en børnebibel. Læs i den 
og lad den ikke komme op på hylden for tidligt igen. Igen-
nem Bibelen lærer vi, hvem Gud er, og hvad han vil sige os. 
Vi lærer, hvad kristendommen handler om og hvorfor vi 
bl.a. fejrer jul, påske og pinse.  Bibelen er en af de måder, 
som Gud taler til os på.  

7. Lær Fadervor
Tegn eller bed en bøn til Gud. Det er vores måde at tale til 
Gud på. 
Mal fadervor-arket (se bilag 3a-d) 

8. Tegn og mal
Lad børn og juniorer løse forskellige opgaveark, der passer 
til deres alderstrin.
(Se bilag 4a-f ) og find tegninger og opgaver, der svarer til 
børn fra 3-9 år og junior fra 9-12 år)

9. Dåbsklub
Der findes forskellige dåbsklub-
ber, som man kan melde bør-
nene ind i. Vi vil gerne pege på:
Hjemmenes Dåbsklub. Det er 
en abonnementsordning for 
forældre, faddere, kirker, klubber 
og andre, der vil hjælpe med at 
oplære barnet i den kristne tro.
Alle børn og juniorerne fra 
0-12 år kan blive medlem. Man 
får tilsendt to pakker om året 
med bøger, cd´er, puslespil og andre spændende ting. 
Gennem produkterne får barnet fortalt bibelhistorier 
og hører om Gud, Jesus og den kristne tro. Pakkerne 
er tilpasset barnets alder og kan samtidig være nyttige 
redskaber til forældrene. 
På alle produkter er der 35 % rabat. Abonnementet 
kan tegnes af alle, og så længe abonnenten ønsker det. 
Pakkerne bliver sendt til dåbsdagen og halvårsdagen. 
Der er mulighed for betaling fra anden adresse end 
leveringsadressen.
Dåbsklubben bygger på den evangelisk-lutherske kirkes 
grundlag.
Besøg hjemmesiden daabsklub.dk for at få yderligere infor-
mation. Kontakt forlagsgruppen Lohse. (Tlf.: 75934455).

10. Invitation fra kirken
Der er mange kirker, der inviterer sognets børn til en bør-
negudstjeneste i forbindelse med, at det fx er 5 år siden, de 
blev døbt. ”Nu er det 5 år siden, at du blev døbt, derfor vil 
vi gerne....” osv. Det er en invitation, vi opfordrer jer til at 
benytte jer af. Så barnet kan lære sin kirke og Gud at kende. 

Mange andre ideer kunne nævnes, og du er velkommen til 
at sende os din ide. Vi håber at disse sider må være til inspi-
ration til markering af dåbsdagen – for barnets skyld.

”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) 

Døbefont i træ med fyrfadslys.
Vnr. 2160, kr. 59,95 – rabat 
ved køb af min. 10 stk.
Købes på www.lohse.dk
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HvAD SkER Af uSyNLIGE 
tING I DåbEN?

bilag 1

1 Vi bliver
Guds barn. 2Jesu død på korset gælder for 

os. Vi kan få tilgivelse.

3Vi får en indbydelse til at komme i him-
len, når vi ikke skal være på jorden mere.

4Vi får Hellig-
ånden, der kan 

hjælpe os med at tro 
på Gud og Jesus.

5Vi bliver en del af Guds store 
kirke og kommer i familie 

med alle andre kristne.
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DåbSSANG bilag 2

JEG LILLE vAR

Jeg lille var, ja, kun sådan her,
da jeg blev døbt i kirken der.
Jesus engang tog små i favn,
derfor er jeg nu døbt i hans navn.

- vise størrelsen på et lille barn med hænderne. 
- pege mod ’kirken’
- lade som om man bærer et barn i favnen

Fagter:
Jeg lille var, ja, kun sådan her,
da jeg blev døbt i kirken der.
Jesus engang tog små i favn,
derfor er jeg nu døbt i hans navn.

T&M: Traditionel
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bilag 3afADERvoR
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bilag 3bfADERvoR

Vor Fader, du som er i himlene! 
Helliget blive dit navn,  komme dit rige,  
ske din vilje som i himlen  således også på jorden; giv os i dag vort 
daglige brød, 
og forlad os vor skyld,  som også vi forlader vore skyldnere,  
og led os ikke ind i fristelse,  men fri os fra det onde.  For dit er Riget og magten  og æren i evighed!  Amen.
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bilag 3cfADERvoR
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bilag 3dfADERvoR

Tekst og musik: Asbvjørn Asmussen
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bilag 4a

DøbEfoNtEN I          kIRkE

Her blev jeg døbt d.

Mine faddere var:               og

                        og

Præsten hed:

Tegnet af:

(Hvis du ikke er døbt, så skriv fra engang, du har overværet en dåb)
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bilag 4bmALEARk
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bilag 4copGAvEARk
1. Find 5 fejl.

2. I dåben får man Helligånden
som har dette symbol.

3. I dåben får man 
en stor familie.
Farvelæg tegningen.

1

28

27

26

25

24

23
22

21

20

19
18

17

16

15

14
12 13

1110

9

8

7

6

5

4

3

2
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bilag 4d
1. søndag efter helligtrekonger
Jesus og de små børn. Mark 10,13-16

A B D E F G H I K L M N O R S T U Ø Å

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 Hvad gjorde disciplene ved de små børn?

2 Hvad sagde Jesus til disciplene?

3 Tal om, hvordan man bliver Guds barn.

16 14 17 4 3 4 1 3 3 4 11

10 1 3 3 4 15 11 19 2 18 14 12

9 13 11 11 4 16 8 10 11 8 6 3 4 16

11 19 8 8 9 9 4 7 8 12 3 14 4

3 4 11 8 5 13 14 6 17 3 15

14 8 6 4 4 14 3 4 14 4 15

Kode

opGAvER oG mALEARk
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bilag 4eopGAvEARk - DåbEN
Mark 10,13-16

1. Vis børnene vej hen til Jesus. 2. Tegn, hvor vi kan møde Jesus.

3. Tegn streger til de rigtige kasser.

5. Tal om, hvad det betyder i vores hverdag.

4. Dåben er den største gave, fordi ... følg snoren og find svaret!
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bilag 4fopGAvEARk - DåbEN
Tekst: Matt 28, 18-20. Mark 10, 13-16. 1 Pet 1,3
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bilag 5a
Billede til ophæng

Kopiér tegningen af Jesus og børnene og
brug evt. en paptallerken som ramme.

tEGNING tIL opHÆNG

Kopiér tegningen af Jesus og børnene og brug evt. en paptallerken som ramme
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bilag 5bFASTELAVNS SØNDAG

Dåbsuro

DåbSuRo
Klip en uro


