
 
 
DÅP 
 
Vi ønsker å gi litt informasjon til deg som tenker å døpe et barn i Randesund menighet, i 
Søm eller Randesund kirke. 
 
FØR DÅP 
 
Merk deg betegnelsen KIRKENS SERVICETORG  
De holder til i Gyldenløvesgt 9 i Kristiansand og kan nås på:  Telefon 38196800 eller 
E-post: Kirkens.servicetorg@kristiansand.kommune.no 
 
De får melding om fødsel for alle barn i Kristiansand der hvor en av foreldrene er medlem av 
Den norske kirke. 
Deretter sender de ut et informasjonsskriv til hjemmet om dåp. 
Når dere som  ønsker å døpe barnet har mer konkrete planer om  hvilken dato, hva slags 
type gudstjeneste, opplysninger om faddere, så tar dere kontakt med Kirkens servicetorg. 
 
Dere kan også gå inn på hjemmesiden til Randesund menighet, Randesund.no, for å se på 
oversikt over hvilke gudstjenester det er mulighet å ha dåp, hvilken kirke, klokkeslett. 
Du kan også få informasjon ved å ringe til menighetskontoret på telefon 38196880. Dette er 
betjent mandag-fredag kl.10-14.  
  
Kirkens Srvicetorg gir informasjon om hvordan rutinene er videre for bla. dåpssamling/ 
samtale i Randesund. 
 
Du kan også gå inn på nettstedet Kirken.no og finne ut mer om dåpsliturgi, 
faddere,dåpsopplæring med mer 
 
Når dåpsdagen nærmer seg, omkring 14 dager før, vil dere bli kontaktet fra 
menighetskontoret i Randesund og invitert til dåpssamtale/dåpssamling. Dette finner sted i 
Søm kirke, som regel på onsdagen kl.18-19 i uken før dåpssøndagen.   
Det er svært ønskelig at begge foreldre kommer dit.  
Her prøver vi å få til en samtale om dåpen, hva er dåpsopplæring, hvilke tradisjoner en har 
med seg og hva en kan en føre  videre, hvordan gjøre ting på dåpsdagen. 
  
De som er tilstede er forrettende prest og dåpsvert.  

http://kirken.no/?event=showArticle&FamID=210


Disse dåpsvertene møter dere igjen på gudstjenesten. Og de informerer på dåpstreffet om 
sin funksjon på gudstjenesten. 
Disse steller også i stand litt kaffe, saft og kjeks denne kvelden. 

 
MATERIELL TIL UTDELING PÅ DÅPSTREFFET 

DÅPSENGEL, en hjelp til bønn 
Brosjyre om Dåpsklubben Tripp Trapp 
Brosjyre om Babysang og Småbarnssang 
Brosjyre om Barnegudstjenesten 
Brosjyren: Bønn for våre barn 
Kort med bilde fra Søm kirke. 
Fadderbrosjyrer/bønner.  

 
MÅL FOR SAMLINGEN 
Målet er : 
- å gi informasjon og trygghet for søndagen og det som skal skje der. 
- formidle tro på og støtte til foreldrene som gode trosopplærere. 
- Understreke at hjemmet er det viktigste lærested. 
En kan be om egen samtale med prest om det er ting en ikke ønsker å ta frem i dette 
fellesskapet. 
 
 
DÅPSDAGEN 
Familien møter med dåpsbarnet ½ time før gudstjenesten begynner. 
Vi reserverer plass til dåpsfølget fremme i kirken, til venstre. 
Barna bæres inn i prosesjon helt i  begynnelsen på gudstjenesten og dåpen skjer tidlig i 
gudstjenesten 
De døpes alfabetisk etter slektsnavn. 
Dåpslys tennes når barnet døpes. Dette settes i en egen stake, og foreldrene får det med 
seg hjem etter gudstjenesten. 
Da får de også en dåpsattest. 
 
 
ETTER DÅPEN 
 
Vi ønsker at menigheten skal støtte og inspirere hjemmene til  opplæring i kristen tro og 
praksis. Derfor har vi følgende tilbud til dere 
 

- BABYSANG hver onsdag fra sept –nov/des, og jan/febr-mai 
- SMÅBARNSSANG samme tid som Babysang 
- BARNEGUDSTJENESTER 3 x pr semester 
- FAMILIEGUDSTJENESTER en gang pr mnd 
- SØNDAGSSKOLE parallelt med vanlig høymesse ca hver andre søndag. 
 

Vårt mål er at barna som døpes ”skal bli hos Jesus når de vokser opp liksom de ved dåpen 
blir forent meg ham”.(ord fra dåpsliturgien)  
Dette er vårt felles ansvar som foreldre, faddere og menighet å legge forholdene til rette for 
at det kan skje. 
 
VELKOMMEN TIL DÅP OG OPPLÆRING I RANDESUND MENIGHET 
 
Vennlig hilsen Eivind Martinsen, sokneprest i Randesund 


