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4. episode: En barnedåb 

Mål: At konfirmanderne oplever en barnedåb og kender til ritualet 

Nøglespørgsmål Aktivitet Organisering Materialer 

Hvad ved du om din egen 
dåb? 

Konfirmandernes fotos hænges på et ’dåbstræ’, som står i 
lokalet.  

Individuel opgave Printede fotos fra 
konfirmanderne 
 
Hulmaskine og bånd 
 
En gren/et træ til at hænge 
billederne op på 

Hændelse  Bedstemor Karen sidder med et brev i hånden (brevet er placeret af præsten, inden konfirmanderne ankommer). 
Vi åbner brevet og ved nu, at vi alle er indbudt til barnedåb - nyeste skud på stammen skal døbes … 
 
(Babydukken er med hele tiden – den kan passes lidt i de forskellige familier, selvom faren er hovedansvarlig.) 
 
Se eksempel på indbydelse til barnedåb. 

Hvad tror du, der sker 
ved en barnedåb? 

Kortfattet gennemgang af dåbsritualet. 
 
Familierne arbejder med én af de 4 opgaver: 
a. Indledende lovprisning: ’Lovet være Gud, vor Herres Jesu 
Kristi far …’ 
b. Dåbsbefalingen: ’Mig er givet al magt i himlen og på 
jorden …’ 

Præsten gennemgår ritualet. 
 
Gruppearbejde i familierne. 

Dåbsritualet 
 
Arbejdsark: 

 Indledende lovprisning 

 Dåbsbefalingen 

 Lad de små børn 

 Faddertiltale 

http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/indbydelse.docx
http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/daabsliturgi.pdf
http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/daabsopgave-lovprisning.pdf
http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/daabsopgave-daabsbefalingen.pdf
http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/daabsopgave-de-smaa-boern.pdf
http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/daabsopgave-faddertiltale.pdf
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c. Markus-teksten: ’Lad de små børn komme til mig…’ 
d. Faddertiltalen – lav en ny formulering. 

 

Hvad vil vi bede Gud om, 
når barnet skal døbes?  

Alle familierne skriver en ”Familiens bøn for barnet” Brainstorm og derefter 
gruppearbejde i familierne. 

Flipover og tusch 
Inspirations-ark 

Hvordan holder vi 
barnedåben? 

 Navneforslag fra hele holdet 

 Hvem skal bære barnet? 

 Hvem skal være faddere? 
 
 – far bestemmer! 

Præsten styrer processen. Tavle 

Babydukken kommer i dåbskjolen. Blå eller rød sløjfe sættes 
på. 

Fællesforum  Dåbskjole 
Sløjfer (rød og blå) 

Dåbsgudstjeneste i kirken, hvor babydukken bliver døbt. 
 
To dåbssalmer synges, hvoraf den ene er ’Fyldt af glæde’. 
(Hvis det er muligt, så tag Otto og Karen med i kirke – hvis 
der er umuligt, så forklar, at de ikke rigtigt er raske for tiden 
… optakt til næste episode.)  
 
Familiefoto tages efter gudstjenesten. 

Præsten står for selve 
tilspørgelsen og dåben, mens 
konfirmanderne har rollerne 
som ’bærer af barnet’, faddere 
og dåbsgæster – samt oplæsere 
af tekster og bønner. 
 
Lad konfirmanderne bruge 
deres mobiltelefoner. 

Aftale med kirketjener, sanger 
og organist. 
 
 
 
 
 
Dåbsfoto  
Elefantsnot 

 

http://storylineikirken.dk/materialer/4-episode/fadderes-boen.pdf

