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Konference om dåb og dåbsoplæring 

Stinna Ahrenst 

Når forældre skal beslutte, om deres børn skal døbes, foregår der i familierne ofte en forhandling. 

Det kan f.eks. lyde sådan her: ”Det betyder ikke noget for mig, om vores barn skal døbes, så hvis 

han skal det, så skal det virkelig betyde noget for dig”. De nybagte mor står og skal argumentere 

for, hvad dåb og Kristendom betyder for hende og opdager måske lige pludselig, at hun ikke har 

noget sprog til at forklare det, eller ikke ved, hvad dåbens betydning og indhold er. Og hun kan 

komme helt i tvivl om, om hvad dåben betyder, om den betyder noget for hende, og om hun skal 

give den videre til sit barn.  

Den situation er virkeligheden i rigtig mange nybagte familier. I andre familier står forhandlingen 

mellem efternavnet og dåben, så det kunne lyde sådan her: ”Hvis du vil have ham døbt, skal han 

have mit efternavn”. I en tid, hvor børnene får fire navne -to fra hver af forældrene-, bliver dåben 

ofte fravalgt. Eller også har dåbsfesten udviklet sig ligesom bryllupper og mange steder også 

konfirmationen og er blevet alt for dyr, hvilket bliver endnu en grund til at fravælge dåben for 

mange familier, der er knap så velstillede.  Der er mange årsager til det faldende dåbstal, og vi 

ønsker med konferencen at sætte fokus på arbejdet med dåben og dåbsoplæringen lokalt i sognene.  

Som så mange andre steder i landet har vi med bekymring set dåbstallet falde, især inden for de 

seneste 10 år, hvor det er accelereret, men det er ikke den primære årsag til, at Roskilde og 

Helsingør stifter har inviteret til konferencen og dåb og dåbsoplæring. Den primære årsag er, at 

traditionstabet nu er så stort, at mange forældre ikke længere kender dåbens indhold, praksis eller 

betydning for dem selv, og dermed undlader at døbe deres børn. Det er nu sådan, at halvdelen af de 

forældre, der selv er døbt, ikke vælger at døbe deres børn. Det er vi som kirke nødt til at handle på, 

og denne konference er et led i den indsats.  

Konferencen har fokus på dåb både før, under og efter. Hvad gør vi f.eks. for at fortælle forældrene 

om dåb, hvis de er i tvivl, om barnet skal døbes? Kommer vi dem godt nok i møde i vores måde at 

kommunikere med dem på, og giver vi dem et kvalificeret grundlag at træffe beslutningen om dåb 

eller ej på?  

Hvordan ser sognets dåbsoplæring ud? Kan vi tilbyde kvalificeret dåbsoplæring i sognet efter 

dåben? Skal vi have flere eller anderledes tilbud, og kan vi gøre noget anderledes, så vi åbner 

dørene til kirken på en ny måde, f.eks. ved at spørge lokalt, hvad folk gerne vil bruge deres kirke 

til? Og hvordan giver vi voksne i menigheden mulighed for at lære mere om deres eget liv spejlet i 

Kristendommen, f.eks. ved at inddrage dem i planlægningen af emner og på tidspunkter, der passer 

ind i et travlt liv? 

Kort sagt: Hvordan arbejder kirken med alle de aspekter, der hører til dåb og dåbsoplæring med 

menigheder, der består at alt fra babyer til voksne og alt derimellem? Vi har inviteret de bedste 

forskere og de dygtigste praktikere fra ind- og udland som oplægsholdere.  

Karen Marie Søe Leth- Nissen kan fortælle meget mere om familiernes tanker om til- eller fravalg 

af dåb. De to norske forskere Per Bjørn Foros og Arne Johan Vetlesen sammenstiller dåbsoplæring 

og dannelse i et samfundsetisk perspektiv, og Helene Ferslev og Jesper Blomgren fortæller om sine 

erfaringer med samtaler med gravide, der befinder sig i en overgangsfase i livet med masser af 

spørgsmål.  



Marianne Gaarden fokuserer på den gudstjenestefejrende menigheds forståelse og oplevelse af 

dåben og forsker Kirstine Helboe skriver om dåben liturgisk set. Maria Baastrup skriver om krop og 

forkyndelse, Iben Krogsdal giver troen krop gennem salmer for voksne søgende, og Anne Reiter 

skriver om dåbsoplæring for voksne.  

Anna Kluge fortæller om en mentorordning med konfirmander, Karen Markussen om gudstjeneste 

for familier og Frank Fischer om mødet med dåbsfamilierne. Peter Birch fortæller om Gentofte 

provstis arbejde med fokus på kommunikation om dåb, og vi slutter dagen af med debat om 

fremtidige perspektiver på dåben.  

Konferencen er landsdækkende og henvender sig til alle, der har lyst til at deltage, og den har fået 

støttes fra Roskilde og Helsingør Stiftsråd og Folkekirkens Udviklingsfond.  

 

 



 

Messy Church 
Karen Markussen 
 

De grundlæggende ting om Messy Church kan ses på: www.messychurch.dk 
 
Fællesskab på tværs af aldre er en del af MC. Mennesket som enkeltperson er et eller andet 
sted på en rejse, discipellivet vil nogle kalde det. Forskelle i kendskab til og interesse i Jesus. 
Døbte og ikke døbte. På den rejse har vi brug for forskellige mennesker omkring os – børn, 
voksne, teenagere, de ældste – for at vise os den fulde rejse. I MC prøver vi at skabe rum og 
rammer for skridt på rejsen. At præsentere Jesus, så deltagerne kan vokse tættere på ham i det 
tempo og med de skridt, som passer i den enkeltes liv. 
Hvordan så tale til den brede aldersgruppe? Det var noget, som H.C. Andersen kunne. Der er 
mange lag i hans eventyr, og det skal vi også have i MC. Ikke kun lag henvendt til de forskellig 
aldre, men også lag henvendt til forskellige steder på rejsen. Det giver rodet i MC plads til. 
 
Tema. Hver samling har et tema, som aktiviteter, bibelhistorie og måske også maden er bygget op 
på. Derfor er MC-samlingen en lang gudstjeneste fra vi kommer til vi går hjem. Tænk f.eks. med 
aktiviteterne, at hvis en person skulle ske at forlade MC inden Bibelhistorie, så fik denne person 
dog vidnesbyrdet med fra aktiviteterne. Aktiviteterne er ikke kun tænkt for at folk skal have det 
sjovt, men også for at opmuntre folk til at udforske Bibelen og troen imens de kreerer på vidt 
forskellige måder. MC er meget bygget på samtale med hinanden, hvor man udforsker Bibelen 
sammen. Vi skal altså ikke tænke, at vi kommer til MC for vores egen skyld primært, men vi 
kommer for andres skyld – for i fællesskabet at hjælpe hinanden på vejen.  
 
Team 
Du har brug for et team, for du kan ikke køre MC alene. Det vil simpelthen dræne dig for energi og 
efter kort tid vil du sikkert løbe tør for inspiration. Glæd dig over, at der er brug for flere mennesker 
til at stå bag din MC, for det betyder bare, at du giver flere folk mulighed for at vokse i deres 
kristne rejse, mens de tjener i MC. F.eks. vær et team på 2-4 folk, som forbereder de 
grundlæggende ting til dagen og lad så flere slutte sig til på dagen. 
 
Mange hænder. Der er brug for mange hænder i en MC-samling, og derfor kan mange være med 
til at give. Vi oplever rundt omkring, hvordan det at yde, for mange er skridtet til at føle sig som en 
del af noget. ”Belonning before believing”. I MC fokuserer vi nemlig på at gøre ting med hinanden i 
stedet for at gøre dem for hinanden. 
 
Kort sagt: Messy Church er en kreativ og involverende gudstjenesteform, som aldrig bliver 
færdigbygget, men hele tiden bygges og formes af deltagerens forskellige evner og ressourcer i 
en rodet stil med det mål at mennesker må opleve kald til og bevarelse i fællesskabet med Jesus 
Kristus. 
Messy Church bygger på at være et åbent, rummende, omsorgsfuldt og Kristuscentreret 
fællesskab i de fire grundsten: Drop in, aktiviteter, bibelhistorie og fællesspisning. 
 

http://www.messychurch.dk/


Samtaler med gravide 
Helene Ferslev og Henrik Norholt 
 
Svangerskab og fødsel udgør nogle af livets mest gennemgribende og betydningsfulde 
overgange. Fra de første spæde livstegn vil det liv, som vokser i kvindens mave, være 
uløseligt forbundet med forældrenes indtil livets afslutning. Hvert eneste fremspirende 
liv rummer kimen til en kærlighed, der på en gang gør skrøbelig og stærk. For mange 
kommende forældre overgår denne erfaring alt, hvad de måtte have oplevet i deres 
hidtidige liv, hvilket kan give udslag i religiøse og eksistentielle overvejelser.  
 
Folkekirken er med i mange af livets overgange, og skaber en meningsfuld ramme om 
både det glædelige og det smertelige i tilværelsen. I den kristne tro og i kirkerummet 
bliver der sat ord på det modsætningsfyldte i livet, og der skabes et rum, hvor der er 
plads til at være i modsigelsen. 
 
Svangerskabet er også en modsætningsfyldt periode af livet. Det er sjældent blot en lang 
rosenrød glædes- og forventningsfyldt tid. Tværtimod oplever mange vordende 
forældre, at der åbner sig helt nye verdener og opfattelser af det kommende barn, en 
selv, ens ophav, baggrund, ægtefælle og omgangskreds, ofte farvet af forskelligartede 
følelser, hvis styrke og karakter overrasker og endda overrumpler de fleste. Derfor er 
det oplagt, at folkekirken er med forældrene i denne overgang og tilbyder en berigende 
relation, som både kan støtte og styrke forældrene selv og i høj grad styrke forældrenes 
tilknytning til barnet, som de venter sig.  
 
I den moderne offentlige svangerskabsomsorg er der ofte ikke plads til at fokusere på 
forældrenes omfattende mentale og sjælelige omstilling. Fokus er som oftest på barnets 
udvikling og eventuelle sygdomsrisici for barnet/moderen.  Den utilsigtede bivirkning af 
dette ensidige fokus på barnet og eventuelle sygdomsrisici er yderligere stress og 
bekymringer, som forstærkes af den særligt følsomme tilstand, mange forældre oplever 
under svangerskabet.  
 
Omfattende international og dansk forskning  har påvist, at ca. halvdelen af de vordende 
forældre selv lider under en utryg tilknytning til egne forældre, hvilket igen påvirker 
deres evne til at knytte sig til barnet og give det den afgørende kærlighed og varme, som 
er grundlaget for barnets sunde udvikling.  
 
Dette misforhold mellem, hvad forældrene oplever fylder deres sind og følelsesliv under 

svangerskabet, og så den medicinske risiko-orienterede tilgang, de mødes med i den 
nuværende svangerskabsomsorg, danner baggrunden for udviklingen af 
Gravidsamtaler.  

Samtidig kæmper folkekirken i disse år med vigende dåbstal. Babysalmesang og andre 
børneaktiviteter har bidraget til at åbne folkekirken for et stort antal mødre og fædre. 
Det viser sig heldigvis også, at der er sammenhæng mellem deltagelse i kirkelige 
aktiviteter og tilvalg af dåb. I forlængelse heraf er perspektivet med Gravidsamtaler 
muligvis at bidrage til at bedre dåbsprocenten. At skabe en personlig og relevant 

relation til de vordende forældre, som gør det mere naturligt for dem at vælge det 

kirkelige fællesskab for deres barn. Et sted, hvor forældrene bliver mødt, der hvor de 
befinder sig i livet lige nu, og et sted, som de kan vende tilbage til i alle livets overgange 

– store som små.  

I den forbindelse har sognepræst Helene Ferslev og forskningsdirektør Henrik Norholt, 
Ph.D. i Sydhavn sogn igangsat et pilotprojekt med præsteledede samtalegrupper og 



individuelle samtaleforløb for gravide, opmuntret og understøttet af domprovst Anders 
Gadegaard. Projektet har kørt siden efteråret 2014 og haft 12 grupper samt fire 
individuelle igennem et samtaleforløb. Der er endvidere indhøster erfaringer fra et 
tværfagligt samarbejde i Udby/Ørslev Sogn. Vores erfaringer er:  

 Samtalegrupperne og de individuelle forløb udfylder et meget stort behov blandt 
gravide kvinder for et sted, hvor alle de mangfoldige følelser og tanker under 
svangerskabet kan italesættes, rummes og respekteres  

 Der opstår en stærk og personlig relation mellem deltagerne og til præsten, som 
forestår samtalen, som også varer ud over svangerskabet 

 Samtalerne bidrager til at skabe en eksistentiel dimension på forældreskabet, 
som også understøtter en åndelig søgen 

 Der opstår en fortrolighed med kirkerummet, en afmystificering af og dermed 
stigende fortrolighed med kirken som institution og som en kilde til ro, trøst og 
opbyggelse.  

 For størstedelen af deltagerne virker dåben som en naturlig forlængelse af 
samtalerne. 

 

I juni 2016 blev det første 2-dages seminar i ledelse af Gravidsamtaler for 
folkekirkepræster og sundhedsfagligt personale gennemført i Albertslund. 34 præster 
og 4 jordemødre deltog. Der er blandt kursusdeltagerne konkrete initiativer i gang med 
henblik på at påbegynde Gravidsamtaler i deres respektive sogne.  



Hvordan dåben opleves og forstås af den gudstjenestefejrende menighed 
Marianne Gaarden 

Når et menneske døbes i folkekirken, så bedes der i ritualet for, at Gud i nåde vil tage imod dette menneske 

og indlemme det i sin menighed. På det juridiske plan indebærer det, at den døbte bliver medlem af 

folkekirken. På det teologiske plan indebærer det, at den døbte modtager tilsagnet om syndernes forladelse 

og indlemmes i menighedens fællesskab. Netop fordi det forudsættes, at den døbte indlemmes i en 

menighed, argumenterer nogle præster for, at dåben skal ligge i højmessen. Andre argumenterer for, at 

dåben med urolige dåbsgæster kan forstyrre den højmessefejrende menighed. Mange udtrykker, at det er 

en udfordring at holde gudstjeneste for både den faste kernemenighed, der er fortrolig med kirkens ritualer 

og sprog, og for dåbsfølger, der ikke er kirkevante. Urolige og støjende børn, hvis forældre ikke er vant til at 

deltage i højmessen, og som blot er i kirken, fordi de er inviteret til dåb, kan forstyrre den faste menighed, 

der kommer for at høre evangeliet i ro og mag, synge med på salmerne eller for at finde fred og stilhed under 

kirkens hvælvinger. Det opleves fra præsternes side som to forskellige typer menigheder, der skal mødes og 

fejre gudstjeneste i fællesskab. Det er nemt at forstå, at det umiddelbart kan ligne et interessesammenstød. 

Min intention har derfor været at undersøge, hvordan dåben forstås af den gudstjenestefejrende menighed, 

og om mødet mellem den faste kernemenighed og dåbsfølget farver oplevelsen af dåben.  

Jeg har interviewet forskellige grupper kirkegængere – kirkevante og dåbsgæster – om deres oplevelse og 

forståelse af dåben.1 Der tegner der sig et mere nuanceret billede af den gudstjenestefejrende menighed, 

hvis perspektiv på dåben ganske vist er divergerende, men der er en tendens til at opleve dåben også med 

urolige børn som et gode. Kernemenigheden udtrykker generelt stor overbærenhed og rummelighed for den 

uro, der følger med dåbshandlingerne. For kernemenigheden er det overvejende kirkens, fællesskabets og 

menighedens perspektiv, der vejer frem for den enkeltes, deraf den store rummelighed for uro og larm. At 

dåbshandlingen også fremstår som en overvejende positiv oplevelse for dåbsforældre og gæster i dåbsfølget, 

kan næppe overraske. De vægter imidlertid det individuelle perspektiv højere, det er den enkeltstående 

begivenhed, der betyder noget. Den uro og larm, som dåben kan afstedkomme rummes altså i høj grad af 

både kernemenigheden og af dåbsfølget. Der tegner der sig imidlertid et billede af en tredje gruppe, for hvem 

den uro, dåbshandlingen i gudstjenesten kan udgøre, er en gene. Det er de kirkefremmede, der ikke er en 

del af en fast menighed, og som ikke deltager i dåben. Også for dem er perspektivet det individuelle, hvor 

gudstjenesten er en kulturel oplevelse for den enkelte.   

Interessant er det også, at det i højere grad er perspektivet – fællesskabets eller det individuelle – der skeller 

de faste kirkegængeres og de kirkefremmedes forståelse af dåben. Hverken de kirkevante eller de 

kirkefremmede taler om en teologisk forståelse af dåben, hvor tilsagnet om syndernes forladelse vægtes.  

For kernemenigheden ligger accenten på det juridiske plan – medlemsskabet af folkekirken. For de 

kirkefremmede er det selve oplevelsen, der tæller – dåben som enkeltstående begivenhed. Men hvor bliver 

den teologiske dimension af? Har ordene i dåbsritualet – ved vand og Helligånden og skænket syndernes 

forladelse – mistet sin genklag i det moderne menneskes forståelsesverden? Jeg vil på dåbskonferencen 

præsentere analyseresultaterne og rejse nogle principielle spørgsmål til videre drøftelse. 

                                                           
1 Det datagrundlag, som analysen bygger på, er generet via fokusgruppe- og individuelle interviews med 40 personer 
gennemført efter højmesser afholdt henholdsvis i en stor bykirke i Roskilde Stift, i en bykirke i Københavns Stift, i en 
bykirke i Helsingør Stift, i to provinskirker i Ålborg Stift samt efter en lørdagsdåb i en landsbykirke i Århus Stift. 
Informanterne udgøres af henholdsvis den faste kernemenighed, dåbsforældre og familiemedlemmer til et dåbsbarn 
samt med kirkegængere, der hverken er faste kirkegængere eller en del af et dåbsfølge.  



Dåb eller ej? 

Karen Marie Leth-Nissen, cand. theol. og ph.d.-studerende, Teologisk Fakultet, Københavns Universitet. 

 

Hele rapporten ”Dåb eller ej?” kan downloades på Center for Kirkeforsknings hjemmeside: 

http://teol.ku.dk/cfk/afsluttede_projekter/egne_projekter/daab_eller_ej/ 

Projekt ”Dåb eller ej?” er udført af teolog Karen Marie Leth-Nissen og religionssociolog Astrid Krabbe 

Trolle 2014-2015. Målet med projektet var at afdække årsagerne til de seneste års fald i dåbstal (Figur 1). 

Den seneste dåbsprocent er på 62,6% (2014), som fortæller at 62,6% af alle børn født i 2014 er blevet døbt. 

Faldet er tydeligt, også når man korrigerer for befolkningens sammensætning af etniske danskere og 

indvandrere.  

Rapporten indeholder resultater fra to 

undersøgelser. En YouGov-

spørgeundersøgelse om dåb eller ej fik 

svar fra 1042 forældre med 

hjemmeboende børn under 18 år. 

Samtidig deltog 25 småbørnsforældre i 

Sydhavn sogn i interviews om samme 

emne. Sydhavn sogn blev valgt fordi 

det er et befolkningsmæssigt meget 

varieret sogn. Her bor ufaglærte, 

studerende og højtuddannede, enlige 

og familier, etniske danskere og 

indvandrere. Der er lav 

medlemsprocent af folkekirken, også blandt de 0-4-årige. Her var altså mulighed for at få svar fra så mange 

forskellige forældre som muligt.  

Overordnede resultater 

Individualiseringen 

Helt overordnet gør de to undersøgelser det klart, at forældrene er meget individualiserede. Konsekvensen 

er, at forholdet til Folkekirken begynder at skifte. Tidligere var forholdet en del af vores fælles mentale 

bagtæppe. I dag skal det passe ind i den identitet vi hele tiden er i færd med at bygge op. Så spørgsmålet om 

barnedåb kommer til at handle om, om det passer ind i min egen historie – og min partners – og dermed også 

i sidste ende barnets historie.  

Forhandling 

Figur 1. Faldet i dåbstallene. Kilde: S. M. Rasmussen, Landsforeningen af Menighedsråd 

http://teol.ku.dk/cfk/afsluttede_projekter/egne_projekter/daab_eller_ej/


Valget af dåb eller ej er resultatet af en forhandling mellem forældrene. Forhandlingen betyder mere end 

bedsteforældrenes ønsker, og forældrenes egen dåb og medlemskab.  

Hvorfor valg af dåb?  

Forældrene svarede i YouGov-undersøgelsen, at dåb er en familietradition (45%), det er en markering af at 

barnet får navn (45%), og så er det en del af det at være dansk at være døbt (38). De forældre, vi 

interviewede, gav også udtryk for at det kristne og det nationale havde betydning. De kristne værdier er 

vigtige.  

Pct. Sp. 8d: Hvilke faktorer havde betydning for beslutningen om at døbe dit barn/dine børn? 

45 Familietradition 

45 For at markere at barnet får navn 

38 Det er en del af det at være dansk at være døbt 

32 Vi vil gerne fejre vores barn 

25 For at give barnet Guds velsignelse gennem livet 

25 Dåben giver anledning til at knytte gudmoder, gudfader og faddere til familien 

24 Vores barn skal vokse op som kristent 

19 Kirkerummet giver en god ramme for dåben 

17 Dåben er en måde at vise på, at vi er blevet en familie 

11 Min ægtefælle/sambo/kæreste ville have at barnet/børnene skulle døbes 

9 Dåben virker som en beskyttelse af barnet 

7 Fordi jeg tidligere har haft en god oplevelse med dåb 

6 Hensyn til bedsteforældre 

5 Jeg føler mig knyttet til kirken gennem en personlig relation 

1 Kirken stillede festlokaler til rådighed 

1 Kirken henvendte sig til os 

4 Andet 

2 Ved ikke 

315 Totalsum 
Tabel 2: Faktorer bag valg af dåb. I procent. Forældrene kunne vælge flere svar.  

Hvorfor fravalg af dåb? 

51% af forældrene i YouGov-undersøgelsen svarede at de valgte dåben fra, fordi barnet skal vælge selv. De 

syntes ikke de kunne sige ja til trosbekendelsen (32%). 17 % tilhørte en anden religion, og et stort antal 

svarede under ”andre grunde” at de ikke er religiøse.  

Pct. Sp. 8e: Hvilke faktorer spillede ind i beslutningen om ikke at døbe dit barn/ dine børn?   

51 Jeg ville, at barnet/børnene skulle vælge selv senere i livet  

32 Jeg synes ikke, jeg kan sige ja til trosbekendelsen 

17 Jeg tilhører en anden religion 

9 Min ægtefælle/sambo/kæreste ville ikke at barnet/børnene skulle døbes 

3 Vi/jeg havde ikke økonomisk overskud til at holde en stor fest 

3 Familietradition 

2 Jeg ved, at nogen i min familie ikke bryder sig om at være til gudstjeneste 

2 Jeg ved for lidt om dåbens betydning 

1 Kirken henvendte sig ikke til os 

- Hensyn til bedsteforældre 

- Jeg har haft en dårlig oplevelse med kirken 

22 Andre grunde 

142 Totalsum 
Tabel 3: Faktorer bag fravalg af dåb. I procent. Forældrene kunne vælge flere svar. 

Betydningen af kontakt til folkekirken 



De forældre, som kommer i folkekirken til dåb, konfirmation, bryllup og begravelse er mere tilbøjelige til at 

vælge dåb. Miljøet har altså en betydning, selvom det tyder på at forhandlingen med partneren vejer tungest.  

Betydningen af folkekirken i opvæksten 

Hvordan har forældrene haft kontakt med folkekirken i barndom og ungdom? I YouGov-undersøgelsen er 

90 procent af forældrene døbt, og 93 procent af disse er konfirmeret. 77,5 procent er medlem af folkekirken. 

Af forældrene i vores interviews i Sydhavn sogn er 85 procent døbt, og 95 procent af disse er konfirmeret. 

Her ligner gruppen forældrene i YouGov-undersøgelsen. Til gengæld er kun 58 procent medlem af 

folkekirken, og kun halvdelen har valgt dåb for deres børn. Den folkekirkelige socialisering er en del af det 

at vokse op i Danmark. De fleste af forældrene har gået til spejder, sunget i kor osv., men vi kan ikke se en 

entydig sammenhæng mellem valg af dåb og deltagelse i aktiviteter.  

Babysalmesang 

Babysalmesang er meget udbredt i hele Danmark, men der er ingen tydelig sammenhæng mellem deltagelse 

i babysalmesang og valg af dåb. Forældrene i Sydhavn så overvejende babysalmesang som et kulturtilbud.  

Forholdet til folkekirken 

Forældrene er gennemgående meget positive over for folkekirken. Det gælder for begge undersøgelser. 

Fravalg af dåb handler altså ikke om at mødet med folkekirken har været negativt.  

 

 



Dåben liturgisk set 
Kirstine Helboe Johansen, Lektor i Praktisk Teologi, Aarhus Universitet  

Ud fra et ritualteoretisk perspektiv har dåben mange forskellige betydninger og funktioner. Disse 

forskellige betydninger er ikke gensidigt udelukkende, men de betoner forskellige aspekter af dåben og 

kan af og til komme i konflikt med hinanden.  

Dåben er en skelsættende religiøs begivenhed, et sakramente. Her bliver et nyt menneske medlem af 

menigheden. Det betyder, at både menigheden og den døbte forandres – menigheden forandres ved at 

blive udvidet og inkludere endnu et medlem, og den døbte forandres ved nu at tilhøre Gud og være del 

af et fællesskab, hvor døden er overvundet. 

Dåben er et sekulært overgangsritual. Det er navngivningsritual, hvor et nyt menneske hilses 

velkommen i det sociale fællesskab og dermed i princippet tilkendes social eksistens. Samtidig forandres 

det sociale fællesskab. En ny generation træder frem og er ikke længere børn men forældre, forældre 

bliver til bedsteforældre, og enkelte familiemedlemmer eller venner tilskrives en særlig rolle som 

faddere, der ofte også sætter sig sociale spor. 

Både som religiøst og sekulært overgangsritual tilskrives ritualdeltagerne i høj grad en passiv rolle. 

Ritualet gør noget ved dem. Ulla Morre-Bidstrup har påpeget at dåbsritualet – og andre kirkelige 

handlinger – også kan forstås som et orienteringsritual. Her man viser sin orientering og tilbydes noget 

at orientere sig efter. 

Alt dette skal dåben ideelt set kunne i et og samme rituelle forløb, og for at forstå hvordan så forskellige 

aspekter kommer til udtryk i dåbsritualet, må man stille forskellige spørgsmål til dåbsritualet og til egen 

dåbspraksis:  

 Dåben skal fortælle hvad dåb handler om, men hvordan og i hvilke elementer kommunikerer 

dåbsritualet sit indhold?   

 Dåben skal opleves som en reel forandring, men hvordan og i hvilke elementer iscenesættes ritualet 

som virkningsfuldt?  

 Dåben skal foregå som fælles handling der viser at kristendommen er levende og gyldig, men 

hvordan og i hvilke elementer er dåbsritualet en fælles handling?  

 Dåben skal kunne huskes, men hvordan og i hvilke elementer understøtter dåbsritualet erindringen? 

 Dåben skal være kognitivt tilgængelig ad flere veje, men hvilke forskellige erkendelsesformer 

appelleres til i dåbsritualet?   

 Dåben er del af en individuel livsovergang, men i hvilket omfang og i hvilke elementer er det muligt 

at tilpasse dåbsritualet den individuelle situation?  

 



Dåben og forholdet mellem dåbsritualet og den samlede gudstjeneste har en række udfordringer og i 

mange kirker forsøger man at arbejde med disse udfordringer ved at tilføje ekstra elementer til ritualet: 

dåbstaler, dåbslys, etc. Disse tilføjelser kan være både velfungerende og mindre velfungerende, men 

tilføjelserne afspejler en underliggende og måske ubevidst ritualforståelse. Den kan man forsøge at 

afdække ved at anvende ovenstående spørgsmål på sin egen dåbspraksis og derigennem overveje, 

hvordan man ønsker at arbejde med ritualet.  

 



Salmer til søgende voksne 
Iben Krogsdal 

 

 

Barnedåben er en vigtig ramme om mødet mellem den nye forældregeneration og kirken. 

Stadig flere kommer til dåben som lejlighedskristne uden en nedarvet indforståethed med 

kristendommen, uden en religiøs kristen praksis i hverdagen, og de kender stadig færre 

salmer fra Den Danske Salmebog. Billeder, vendinger og udtryk, der engang var alment 

kendte og levende, kan i dag for flere og flere forekomme stivnede og svært tilgængelige. 

    Derfor handler vores overvejelse over, hvordan dåben kan blive mere relevant for 

fremtidens forældre, ikke bare om dåbsteologi. Den handler også mere grundlæggende om, 

hvordan vi løbende vitaliserer og videreudvikler vores religiøse sprog, så det giver mening 

(uden dermed at blive fladt og letfordøjeligt) for mennesker i forældregenerationen i dag. 

Og den handler i den grad om, hvordan vi kan formulere og åbne for det særligt kristne i en 

tid, hvor den religiøse søgen blandt yngre er stor og går i mange forskellige retninger. 

 

Her kommer salmerne ind i billedet. Salmerne er måske den vigtigste del af ’kirkesproget’ i 

en luthersk-evangelisk folkekirke. De er det mest umiddelbare religiøse sprog, der møder en 

generation af søgende forældre. De er det sprog, som forældrene selv tager i munden, når de 

lejlighedsvist kommer i kirken. De er ofte det første sprog, børn hører kristendommen talt 

(sunget) på og det sprog, som mange forældre i dag, trods årtiers traditionstab, bærer deres 

(ofte diffuse) tro i. De er kristendommens hjertesprog, der som noget helt særligt i Danmark 

forbinder os hen over generationerne, ikke mindst når vi synger sammen i kirken.  

 

Når vi taler om dåb og dalende dåbstal i Folkekirken i dag, kommer vi derfor ikke uden om 

salmerne. Hvordan kan de gamle salmer stadig holdes i live og være med til at slå åndelig 

bro mellem generationerne? Og hvordan kan vi samtidig stille og roligt forny salmesproget, 

så forældregenerationen i dag ikke fejlagtigt får det indtryk, at kristendommen blev 

fuldstændig færdigformuleret engang i 1800-tallet - og havde mere at sige til mennesker 

dengang end i dag? 

    På workshoppen præsenterer jeg nogle nye salmer, som vi skal synge sammen og 

reflektere over. Salmerne er forsøg på at formulere kristendom på nutidigt sprog for søgende 

mennesker i dag. De handler vel og mærke ikke bare om den almene religiøsitet, som 

mange i forældregenerationen i dag er åbne overfor. Men også om det særligt kristne, som 

vi - midt i den religiøse mangfoldighed - stadig døber børn til i dag. Det særligt kristne, som 

vi måske i disse årtier for alvor skal turde tale og synge om, også på nye måder. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Katekumenatet – dåbsoplæring for voksne 

Anne Reiter 

 

Indledning 

Katekumenatet er en samtaleform, hvor deltagerne hjælper hinanden med at sætte ord på, hvad 

kristendom er og på hvilken måde troen har betydning i den enkeltes liv. Det sker dels gennem 

møderne, hvor man taler om de temaer, som deltagerne (katekumenterne) har ønsket, dels gennem 

de fælles gudstjenester, som forløbet er bygget op om.  

Katekumenatet giver deltagerne mod til at tale om troen – også udenfor og efter katekumenatets 

periode, således at katekumenerne bliver ”kristendommens ambassadører”. 

Citat fra deltager, Hanne, 66 år: Jeg tænkte aldrig på at lære mine egne to døtre Fadervor, mens de 

var små. I katekumenatet fandt jeg ud af, hvilken gave det er at kunne den bøn, og nu beder jeg den 

sammen med børnebørnene. Det er deres mødre glade for. 

Baggrund 

Katekumenatet var urkirkens dåbsoplæring. I den tidligste kirke var det en alvorlig sag at beslutte 

sig for dåb og man måtte igennem en grundig indføring i den kristne tro, før man kunne modtage 

dåben. Men også i den lutherske tradition har dåbsoplæring altid stået helt centralt. Det har altid 

været et spørgsmål om den enkeltes tilegnelse af troen og at troen skal tilegnes i frihed, uden at ofre 

forstand, fornuft og nysgerrighed. Dette er også katekumenatets grundtanke. 

Inden jeg fortæller nærmere om det moderne katekumenat i Danmark, skal vi lige en lille omvej 

forbi en amerikansk teologiprofessor og en 40-årig dansker, der gerne ville konfirmeres. 

Forvandlingens teologi 

I 2009 udgav den lutherske teologiprofessor, Philip Clayton, bogen ”Forvandlingen af teologien” 

(Anis 2011). Det er en opsigtsvækkende bog, hvor en højt estimeret og intellektuel teolog skriver 

om, at hvis ikke vi forandrer teologien ganske radikalt og snart, og det vil bl.a. sige, får den ud fra 

universitetets elfenbenstårn, så står kristendommen i virkelig reel fare for at uddø. 

Clayton siger, at den allerstørste trussel er, at kirken ikke magter at tænke teologisk længere. Altså 

kirken forstået som hele kirken, både præster og menighed. 

Clayton siger, at det er afgørende vigtigt, at teologien bliver givet tilbage til lægfolket, således at 

ganske almindelige mennesker bliver i stand til selv at tænke over, hvad kristendommen betyder for 

dem og deres liv. Men også så præsterne bliver i stand til det, for ellers vil menigheden holde op 

med at interessere sig for at komme i kirken, hvis der aldrig (!?) sker noget eller siges noget der, 

som har med deres liv at gøre! 



Claytons bog indeholder mange spændende pointer, jeg vil her blot fremdrage en enkelt, nemlig de 

7 kernespørgsmål, som Clayton siger, vi kan begynde med, når vi vil hjælpe hinanden med at finde 

vores egen teologiske ”stemme”. Det er kernespørgsmål, fordi de er grundlaget under hele den 

kristne tænkning. De 7 spørgsmål er: 

 

 Hvem er Gud? 

 Hvem er Jesus, kaldet Kristus? 

 Hvem er Helligånden? 

 Hvad betyder det at være et menneske? 

 Hvad er syndens problem og hvad betyder frelse? 

 Hvad er kirkens natur og funktion? 

 Hvori består den fremtid, vi håber på og længes efter? 

Citat fra Clayton s.107: når kirker begynder at udruste mennesker til at kæmpe med disse 

spørgsmål, vil resultaterne blive revolutionerende – i det personlige discipelskab, i menighedens liv 

og i kirkens tjeneste for verden. Det er grunden til at Forvandlende Teologis motto er ”genoplive 

den teologiske forestillingsevne: udvikle forvandlende teologi for kirken og samfundet. 

De 7 kriterier 

Der er 7 grundlæggende kriterier, som skal være til stede, for at man kan tale om et katekumenat, 

nemlig: 

 Dåben i centrum: Dåben – katekumenatet er dåbsoplæring, dåben lever vi af i kristenlivet, 

den er vores åndelige hjemstavn 

 Udgangspunkt i søgernes spørgsmål: Søgernes spørgsmål er udgangspunktet for samtalerne– 

det duer ikke at forberede en aften om det onde, hvis deltagerne meget hellere vil tale om 

Helligånden!  

 Sam-tale: Samtale – forskellen mellem samtale, diskussion og debat. I samtalen gælder det 

ikke om at få ret, men om sammen at udforske et emne og nå længere end man kunne, hvis 

man bare var sig selv 

 Følgeskab: Følgeskab – man går ikke alene. Det kan slet ikke lade sig gøre at komme, sætte 

sig, lytte uden at sige noget eller hilse på nogen og gå hjem igen. Man følges med de andre. 

Der er mennesker her, som bekymrer sig for hinanden og som er her for de andres skyld. 

Derfor er der også i katekumenatet et begreb, som hedder medvandrere. Det er dem, der selv 

har gået men nu følges med de nye. Eller det kan være besøgende, som man har inviteret 

med, fx fra menighedsrådet eller fra menigheden 

 Lavprofileret ledelse: Lavprofileret ledelse – pointen er at det ikke er præsten, der er 

lederen, men en som ”mig selv”. Ikke en, der véd, men een der er venlig og som gerne vil 

dele troen. Præstens rolle er i realiteten ofte at være leder, - det kan være en udvikling, at 

man leder i beg. eller at man støtter mere eller mindre. Men præsten har egentlig 

sjælesorgssamtaler med deltagerne og står naturligvis for gudstjenesterne 



  

 Gudstjenestefejring: Gudstjenesterne – i et forløb indgår der tre gudstjenester, som er 

sognets almindelige søndagsgudstjeneste. Pointen med gudstjenesterne er, at deltagerne i 

katekumenatet skal føres ind i menigheden og præsenteres for menigheden, således at det 

bliver lettere at blive ved med at gå i kirke. Hver gudstjeneste har desuden sit særlige præg, i 

velkomstgudstjenesten præsenteres katekumenerne for menigheden, det er katekumenerne, 

der står for fordybelsesgudstjenesten og i bekræftelsesgudstjenesten er der enten dåb eller en 

velsignelseshandling 

 Tydelig begyndelse og afslutning: Tydelig begyndelse og afslutning er essentielt for 

trygheden ved rejsen. Alle kender dagen og rejsetempoet. Det er et forløb og skulle man 

blive træt undervejs så melder man sig ikke ud, men ved, at det er dyrebart mens det varer 

og får en ende. Ofte er vores projekter i Folkekirken ”evige”. Det kan trætte meget. Hver 

enkelt aften begynder og slutter punkligt og ligeså forløbet 

Hvorfor bruge energi på at starte et katekumenat? 

Det kræver en vis stædighed at begynde, men det lønner sig fra dag 1, fordi det er så elementært 

spændende at være med i trossamtalerne. Desuden kræver den enkelte aften minimalt forarbejde for 

lederne, hvis man bruger grundbogen (Vägens gemenskap”, Argument forlag) 

Katekumenatet er menighedsopbyggende. Man får en kreds af mennesker i menigheden, som føler 

et stærkt tilhørsforhold til kirken og som bliver ved med at komme til gudstjenester og andet i 

kirken.  

Og så til sidst et citat fra en svensk biskop: 

Sådan har katekumenatet stille og roligt vundet sig en helt egenartet holdbarhed. Man får ingen 

hurtige løsninger eller fastlagte svar. Derimod kan man opleve et godt og grundigt arbejde, der 

hviler på kirkens lokale og globale traditioner. Katekumenatet har åbnet en vej, hvor forskellige 

mennesker kan følges ad et stykke på troens vej og støtte hinanden undervejs. Sammen finder de 

løsninger og svar, der virker for dem, dér hvor de nu er i verden og i livet. Katekumenatet er 

dåbsoplæring for voksne og nysgerrige mennesker, der søger en trospraksis og et kirkeligt 

fællesskab. Det burde findes ved enhver kirke på linje med konfirmandforberedelsen for de unge.  

Jan-Olof Johansson, biskop emeritus. 

 

 

 

 



Konfirmandmentorer 
Anna Kluge 
”Normalt taler man jo ikke bare om tro, men det kan man med dem”, Kaspar 13 år.  

 

Langt de fleste konfirmander vokser op i hjem, hvor samtale om tro og kristen praksis er 

fraværende. Konfirmanden skal på egen hånd finde sig selv i forhold til troen og har normalt ingen 

at tale med om tro og slet ingen at praktisere den sammen med eller blive inspireret af. Hvis 

betydningen af konfirmationsforberedelsen skal være varig, er det nødvendigt at hjælpe dem ind i 

relationer, som kan række ud over tiden som konfirmand. Give dem chancen for at få et forhold til 

mennesker, som selv oplever, at troen gør en forskel i deres liv.  

Konfirmandmentorer kan blive sådanne ressourcer i konfirmandernes ensomme trosliv. Jeg har 

udvalgt fire-fem frivillige fra den faste menighed, som deltager regelmæssigt i højmessen, hvor 

konfirmanderne kan møde dem. Mentorerne deltager i undervisningen hver anden gang. Når de 

deltager er undervisningen samtalebaseret og foregår altid i grupper.  

Én mentor til 4-5 konfirmander og altid de samme grupper, så man opnår et kendt og fortroligt 

kendskab i gruppen. Mentorerne er ikke valgt på baggrund af en bestemt teologi, men fordi de 

tydeligvis har et personligt forhold til kirken og kristendommen. Mentorerne er i 

bedsteforældrealderen, jeg oplever, at det giver større frihed i samtalen, når man springer en 

generation over. 

Det er en pointe, at mentorerne kommer på samme forberedelsesniveau som konfirmanderne. De er 

ikke hjælpelærere og må heller ikke forstå sig som sådan. Mentorerne er mennesker, som deler liv 

og tid med konfirmanderne, det er det overskud af livserfaring, de kommer med, som er en 

ressource for konfirmanderne. Det er ok, at konfirmanderne stiller spørgsmål, som mentorerne ikke 

kan svare på. Ikke engang de stærkeste i troen kan svare på alt, det kan være godt at opdage, at man 

kan være glad og tryg i sin tro uden at forstå alting.  

Mentorerne er heller ikke (primært) praktiske hjælpere. De hjælper til med at lave saftevand og 

flytte rundt på borde og lignende på samme niveau som konfirmanderne. 

Mentorerne er, sagt på en anden måde, ældre konfirmander, som går på opdagelse i kristendommen 

og spejler deres liv i de kristne fortællinger og tanker på lige fod med de unge. 

 

Ved forældremødet tidligt i forløbet får forældrene lejlighed til at hilse på deres barns mentor. Jeg 

har derudover et indledende møde med mentorerne, hvor vi bl.a. taler om tavshedspligt. Det er 

nødvendigt at indhente børneattester på frivillige, som arbejder med børn. 



Eksempel på undervisning med mentorer, emne: Hvad er helligt? 

Andagt, i kirken om muligt. Jeg har valgt en salme, som passer til dagens emne, derudover har en af 

mentorerne valgt en anden salme, som han er glad for. Mentoren fortæller kort, hvorfor han holder 

af netop denne salme. Læsning, Jakobsstigen, 1. mos 28,10-19. Jeg læser teksten henover stille 

musik. 

Derefter undervisning i konfirmandlokalet. Konfirmanderne går i grupper med deres mentor.  

Dagens faste punkt: Det spørgsmål, konfirmander og mentorer fik med hjem sidste gang, besvares. 

F.eks. ”Hvad er lykke”? Hvad har familierne svaret? Hvad synes konfirmanden selv? Hvad tænker 

mentoren?  

Derefter: Arbejde med dagens emne. 

Grupperne genlæser fortællingen om Jakobsstigen, 1. mos 28,10-19. Herefter samtale ud fra 

følgende: 

 

I fortællingen her hører vi om et særligt helligt sted. Et sted og en begivenhed, som var særlig, fordi 

Gud var nærværende her. Det er de færreste, der har haft så stærke oplevelser af Guds nærvær, som 

Jakob havde, men mange oplever på en mere stille måde, at Gud er tæt på – på særlige steder eller 

ved særlige lejligheder.  

 

A. Er der et sted, hvor du har det særlig godt? 

B. Hvis du skulle søge Guds nærvær, hvor ville du så lede? 

C. I hvilke situationer, tror du, kristne oplever at Gud er til stede?  

D. Har du selv oplevet noget, som du tænkte, var helt særligt?  

E. Hvad er vigtigt for dig? 

F. Er der noget af det, du har nævnt, som du ikke kunne miste uden at forandre dig som person? 

G. Skriv en kort bøn, hvor du takker Gud for det, der er vigtigst for dig,  

    eller beder Gud beskytte det. 

 

For at fremme den hyggelige og fortrolige stemning, serveres en kop varm kakao undervejs. Man 

taler godt over en varm kop noget. 

Præsten er til rådighed for spørgsmål eller hjælp under grupperarbejdet. Til sidst samler præsten op, 

grupperne fortæller hvad de har talt om. Måske har en sagt noget, som har fået andre til at tænke.  

 



Kristendom fra top til tå – krop og forkyndelse 

Maria Baastrup Jørgensen 

 

Voksne siger: ”Hvad man ikke har i hovedet, må man have i benene”. Børn ville omvendt sige, at 

”hvad man har i benene, det har man også i hovedet”. For netop gennem de erfaringer barnet gør 

med sin krop, tager eksistensen og bevidstheden form. 

Kroppen er menneskets tidligste og mest omfattende kilde til kontakt med omverdenen. I samspillet 

mellem sansning og bevægelse nedfældes de første erfaringer og hukommelsesspor. Disse 

erfaringsdannelser udvides op gennem skolealderen, stadig primært via bevægelse, leg, 

kropskontakt, sansning og samspil. Børn begynder først at udvikle abstrakt tænkning fra ca. tiårs-

alderen. Indtil da tænker de meget konkret, og de sætter det meste i forbindelse med sig selv, og 

med den måde de oplever verden på gennem krop og sanser. 

Det betyder, at krop, sanser og bevægelse bør have en central plads i dåbsoplæringen.  

I Bibelen er der en meget tæt sammenhæng mellem krop og ånd. I bibelsk sammenhæng er krop 

ikke noget man har, men noget man er. Mennesket er en helhed, som bliver et levende væsen, ved 

at Gud blæser sin ånde i det. Der findes i Bibelen et utal af historier, hvor kroppen er med til at 

accentuere en religiøs pointe: I flere af Det Nye Testamentes helbredelsesfortællinger er det fx 

tydeligt, at Jesus taler ind i en kultur, hvor krop og ånd er to sider af samme sag og i mange 

fortællinger fra det gamle testamente har menneskets følelser et tydeligt kropsligt udtryk, fx da Kain 

gik med sænket hoved. 

Ifølge nyere hjerneforskning er bevægelse og handling så fundamental for børn, at man kan sige, at 

børn tænker med kroppen. Børn udvikler sig simpelthen gennem kropslig udfoldelse. Gennem 

kroppen tilegner barnet sig den verden det lever i, herunder den kulturelle og religiøse 

sammenhæng det er en del af.  

Det er vigtigt, at man i kirken giver børnene mulighed for, at udforske og fordybe sig i dét at være 

skabt og være i verden sammen med andre. For børn indebærer dét involvering og deltagelse med 

hele kroppen. Det betyder, at der skal skabes rammer for sanselige og motoriske oplevelser og 

udfordringer.  

Hvis budskabet skal gøres anskueligt og nærværende for børnene så det kan høres ud fra deres egen 

erfaringshorisont, må det altså udtrykkes i former, der kan ses, høres, smages, lugtes, føles og i det 

hele taget mærkes på egen krop. 



I mødet med familien – før, under og efter dåben! 

Frank Fischer 

 

I Søborgmagle sogn skabes der forskellige anledninger for samtaler om dåb, kristendom og kirke. 

Formålet er at rette opmærksomheden på vigtigheden af at have nære og levende relationer til både 

mennesker og Gud.  

Først og fremmest betragtes samtalerne som gode muligheder for at sætte ord på relationen til Gud, 

som vi har lært at kende som: Fader, Søn og Helligånd. Det falder mange vanskeligt at tale om 

relationen til vores al tids- og stedsnærværende Far i ”Himlen”, hvorimod det er meget nemmere at 

tale etik og relationen mellem mennesker, som Jesu ord og gerning også peger hen på. Sidst men 

ikke mindst ønsker Søborgmagle kirke at knytte en god relation til folk i området, så de betragter 

kirken som et vedkommende sted, som det er naturligt at bruge ved livets små og store begivenheder. 

Allerede få uger efter fødslen opstår den første anledning for en uformel samtale, når jeg som præst 

kigger forbi med fødselsattesten og en folder med relevante oplysninger for familien. Det behøver 

ikke at være sognepræstens opgave at knytte den første relation mellem familien og kirken, men jeg 

mener det er afgørende, at der er tale om et personligt møde, fordi mange mennesker er blevet 

immune over for pjecer og foldere om gode tilbud og arrangementer. 

Dåbssamtalen med forældrene hører naturligvis med som en oplagt mulighed for at tale om de 

forskellige perspektiver af Gud, når dåbsritualet gennemgås. Familien har før samtalen modtaget den 

pågældende søndags evangelietekst, og det giver oftest en god drøftelse af forskellige aspekter i 

teksten. Det er jo ikke altid, at teksterne er lige fremkommelige. Det bliver så også en sidegevinst for 

mig som præst, for det er ikke usædvanligt, at der kan opstå interessante ideer til prædikenen. 

En anden god anledning for en meningsfuld samtale er med fadderne. Fadderne er ofte en overset 

gruppe i dåbsforløbet, og de har sjældent tænkt over deres betydning for dåbsbarnet. Relationen 

mellem barnet og dets faddere er en særlig relation, som får sin betydning og udgangspunkt i 

kristendommen. Fadderskabet er en åbenlys anledning for den voksne til at stille sig til rådighed for 

dybere snakke med den døbte om livets store spørgsmål, når behovet måtte opstå. Før gudstjenesten 

er der reserveret tid til en samtale med fadderne om tanker og ideer til pleje og opbygning af denne 

specielle relation. 

Oplægget rummer flere eksempler på mødet med familien frem til konfirmations alderen. Det er min 

erfaring, at forældrene synes, at dele af konfirmationsforberedelsen af deres unge menneske er rigtig 

spændende, og det har mundet ud i, at vi holder fire arrangementer for forældrene. Et af tilbuddene er 

en udflugt til Københavns Domkirke, hvor vi bl.a. har mulighed for at holde en lille gudstjeneste. 

Ved et andet arrangement bruger forældrene hinanden til at overveje og sætte ord på egne leveregler 

og på, hvad man giver videre til sine børn. 

Som det kan ses af ovenstående, så kan kontakten med barnet give mulighed for at forældrene 

inddrages med anderledes tilbud, så deres relation til kirken styrkes. Det er mit indtryk, at det bliver 

modtaget positivt, så længe det er vedkommende og giver mening i deres tilværelse. 



Kommunikation om dåben 
Peter Birch, provst for Gentofte Provsti 
 
Er der nogen grund? 
 
I Apostlenes Gerninger kap. 8 læser vi om den etiopiske hofmand, der møder Filip og 
indleder en samtale med ham. Den munder ud i hofmandens spørgsmål: Er der noget i 
vejen for, at jeg bliver døbt? Sådan spørges der ikke mere. I dag lyder spørgsmålet: Er der 
nogen grund til at blive døbt? For mange moderne forældre er dåben et tilvalg, der 
træffes, hvis man kan se gode grunde til det. Opgaven er derfor at formulere dåbens gode 
grunde og bringe dem i samtale med nybagte forældre, der overvejer dåb. Men hvordan 
kommer kirkens præster med ind i den samtale – og hvor finder den sted? 
 

Traditionen og ens eget kirketilhørsforhold har mistet vægt og det er primært 
individualisering og sekularisering, der afgør, om ens barn skal døbes eller ej. Både for 
dem, der vælger dåb og dem, der vælger den fra, sker det ud fra et ønske om at træffe et 
autentisk valg, dvs. et valg, der opleves som ægte for én selv. Folk forhandler med 
hinanden. Den gode nyhed er, at dåben fortsat står så stærkt, at det er almindeligt at 
overveje den. Men det betyder også, at udfaldet af overvejelserne ikke længere er givet. 
Men folk modtager gerne input til den diskussion og forhandling, de i sidste instans selv 
finder konklusionen på.   
 
Individualiseringen betyder, at den enkelte vælger selv, men ikke, at den enkelte vælger 
sig selv. Det sidste er udtryk for en fejlslutning, men det forudsætter naturligvis, at der er 
en kirke, der vil træde ind i samtalen og repræsentere de gode grunde til at vælge dåben. 
Det placerer folkekirken i rollen som (aktiv) samtalepartner for folk. Og faktisk bliver budt 
velkommen til at være det! 
 
Men vi kommer ikke bag om individualisering og sekulariseringen. Udfordringen må i 
stedet være at fordybe de valg, som det senmoderne menneske ser sig stillet over for. Det er 
en fordybelse, der bl.a. kan bestå i at komme i samtale om dåbens mulige betydninger, 
ritualets skabende sprog, forældrerollens indhold og kirken som (et muligt) fællesskab.  
 

Gentofte Provsti har siden 2015 haft et dåbsprojekt, som indtil videre primært har 

involveret provstiets præster. Indledningsvist stillede vi os selv tre grundlæggende 

spørgsmål: 

1. Hvad er vores bud på gode grunde til dåb? 
2. Hvordan kommunikerer vi med nybagte forældre, der forhandler om dåb? 
3. Hvor viser vi dåbens betydning? 

Beskæftigelsen med de spørgsmål førte til nogle konkrete beslutninger/initiativer 

bl.a. at udarbejde en dåbsfolder, der kan indgå i samtale med dem, der forhandler om dåb.  

 



I korte tekster forsøger vi at give gode grunde til at vælge dåben til og gøre det i en 

dialogisk form, hvor vi indirekte adresserer de forbehold eller modargumenter, 

småbørnsforældre formodes at have over for det at vælge på deres barns vegne 

(individualisering) og at kunne sige ja til trosbekendelsen (sekularisering). Med folderen 

forsøger vi kort sagt at placere os som samtalepartner for alle nybagte forældre og ikke 

kun for dem, vi faktisk møder ved dåbssamtalen. 

 

En meget vigtig, teknisk forudsætning for at kunne bruge sådan en folder på den måde, er 

at man tidligt kan identificere de folkekirkemedlemmer, der er har fået barn i sognet. Den 

mulighed har Folkekirkens IT tilvejebragt, så det siden juni 2016 er nemt at lave søgning 

på nybagte forældre: 

http://personforum/fileadmin/user_upload/hjaelpemateriale/Nyesoegelister.pdf 

 

Men dåbsprojektet fortsætter. Det har afdækket nogle centrale problemfelter, som der skal 

arbejdes videre med:  

 

A. Den teologiske udfordring. Vi befinder os (stadig) i et dåbsteologisk limbo, hvor vi har 

forladt forståelsen af dåben som en dåb ud af eller væk fra noget (synd), men ikke har 

udviklet et sprog for, hvad der sker i dåben og hvad dåben er indgang til. Det er en fortsat 

udfordring at skabe et sprog, der udfolder dåbens polyfone betydning, og som kan bruges i den 

samtale, hvor forældre efterspørger de gode grunde til dåb. Det handler ikke om at 

erstatte en (forældet) dogmatisk entydighed med en anden, men tværtimod om at åbne for 

dåbens mange betydningslag.  

B. Den ekklesiologiske udfordring er snævert forbundet med den teologiske og handler 

om at inddrage de døbte i at formulere dåbens relevans og betydning. I en luthersk kirke er det 

ikke alene en sag for præsterne, men for det almene præstedømme og det vil derfor være 

afgørende, at fx menighedsråd deltager i samtalen om, hvad dåben betyder og hvordan 

dens relevans kan aflæses i gudstjeneste- og menighedsliv, på sognets hjemmeside osv. 

Det er i dag teknisk og økonomisk overkommeligt at lave små videoer til facebook og 

hjemmesider, hvor forældre med egne ord fortæller, hvorfor de har valgt at døbe deres 

barn, hvordan de har oplevet ritualet mm. Det bør også overvejes – evt. på provstiplan – at 

tilbyde dåbsforberedende forløb for voksne (voksenkatekumenat). 

C. Den liturgiske udfordring: Det senmoderne menneske er ikke forpligtet på dåb, men på 

at overveje dåb – og vælger dåben til, hvis ritualet åbner for selvrefleksion. Det handler 

om medinddragelse og medskabelse i ritualet. For det senmoderne menneske udfoldes ritualets 

skabende betydning ikke kun ord, men også i sansning og erindringsspor, der bæres med. 

Ritualet former og formes. Det betyder, at der skal arbejdes med ritual- og 

gudstjenesteformer; i dåbsgudstjenester, men også med dåb i højmessen, hvor dåben ikke 

skal ses eller opleves som et distraktion, men forkyndelse for hele menigheden.   

http://personforum/fileadmin/user_upload/hjaelpemateriale/Nyesoegelister.pdf


Samtaler for gravide – oplæg til dåbskonference september 2016  
Jesper Blomgren, Sognepræst Udby-Ørslev pastorat.  
 
Samtaler for gravide i Udby-Ørslev Kirker er et unikt samarbejde mellem jordemoder Kamma Råsø og 
sognepræst Jesper Blomgren. Som sognepræst ville jeg ikke have undværet at have hende ved min side, 
idet vi har en løbende dialog, gensidigt har inspireret hinanden og vores fagområder er blevet afprøvet på 
nye måder. Samtalerne er stadig forholdsvis nye i Danmark.  
 
En af folkekirkens kerneopgaver er at være med i livets store overgange. Det er derfor naturligt, at vi også 
er med helt fra begyndelsen af graviditeten og kan reflektere med, når det handler om at skabe nyt liv, at 
bære på liv og det ansvar, der følger. Derfor er det yderst relevant, at kirken møder gravide i deres konkrete 
situation. Hver 3-4 kvinde, som føder, oplever en efterfødselsreaktion, der i mere eller mindre grad 
forstyrrer tilknytningen til deres barn. Halvdelen af alle kommende forældre kæmper med en utryg eller 
uforløst tilknytning til deres egne forældre. I graviditeten reflekterer vi helt naturligt over vores egen 
opfattelse af livet. Nye opfattelser af én selv, det kommende barn, ens ægtefælle eller kæreste, ens 
omgangskreds, vores ophav og baggrund, bliver ofte farvet af forskelligartede følelser, hvis karakter og 
styrke overrasker og endda overrumpler de fleste.  
 
Således kan grundfortællingerne om afhængighed, ansvar, angst og glæde blive et grundvilkår, når man er 
gravid. Dette er helt konkret. Den gravide kvinde går eksempelvis fra en afhængig tilstand til en adskilt, når 
navlestrengen klippes over.  
 
Ved samtalerne har både jordemoder og præst et lille oplæg, som drejer sig om det samme tema. Dette 
tværfaglige samarbejde skaber et rum for de store og eksistentielle spørgsmål. Overordnet set er 
samtalernes udgangspunkt kristendommens kernefortællinger. Det handler om begyndelsen, som kaldes 
frem for vores sanser. Hvornår begynder tilknytningen mellem moderen og barnet egentlig? Vi dvæler ved 
det lille nye barn, som kommer ind i vores gamle verden. Det er også fødslens mirakel, som er julens 
indhold. En graviditet kan således være fyldt med glæde men også fyldt af smerte, desperation, frustration 
eller ambivalens. Generelt møder kirken mennesker, der står i dette kaos. Et kaos som ikke står til at løse 
med det samme. Kirken har erfaring med, at gå fra langfredags kaos til påskedag med en pause imellem, og 
give følelserne plads, forståelse og genkendelighed.  
 
Det er blandt andet denne naturlige refleksion og mentale proces, som vi forsøger at imødekomme og 
rumme med disse samtaler. Fokus er at reflektere over det sagte uden en bestemt dagsorden og uden at 
vide i hvilken retning, samtalen drejer sig.  
 
Det er klangbunden i samtalerne, at de gravide overgiver sig til påskens påstand om opstandelsen. Det, at 
der altid findes noget livgivende, et håb og en fremtid. Det, at tingene omkring os altid kan ses i et andet 
lys.  
 
Det er i dette rum, at samtalerne finder sted. Det bliver blandt andet rammet ind med en rituel indledning i 
form af en andagt, der stemmer sindet og minder de gravide om, hvorfor vi sidder i kirken. Præsten beder 
på de gravides vegne, og der læses relevante tekststykker fra Biblen. Afslutningsvis spilles der musik, der 
giver mulighed for stille refleksion over netop holdte samtale.  
 
I efteråret 2016 tager vi i Udby-Ørslev fat på tredje omgang Samtaler for gravide. Vi har god erfaring med at 
placere 4-6 samtaler mellem kl. 19-21 på en given ugedag, med 14 dages interval.  
Der har deltaget 11 gravide i samtalerne indtil nu. Vi har fået gode tilbagemeldinger.  
 



En af dem skriver eksempelvis således:  
Jeg var helt høj efter første samtale. Jeg følte mig set, hørt og forstået. Det, at sidde blandt andre gravide 

og så oven i købet med en præst og en jordemoder, det er en ret fantastisk kombination. Jeg har ikke før 

siddet i samtaler om graviditet og moderskab og haft samme lykkefølelse, som jeg havde i kirken med 

Kamma og Jesper. Gid de var obligatoriske hele graviditeten igennem 


