Invitasjon til dåp
Gratulerer med barnet!
Vi gleder oss med dere og inviterer til dåp i Den norske
kirke. Dåpen har en lang tradisjon i landet vårt og
dåpsdagen er for mange en viktig feiring av barnet.
Dåpen er en merkedag der barnet har viktige støttespillere rundt seg. Det er en
hellig handling, der vi hører Gud gi sitt løfte om å være sammen med barnet
gjennom hele livet. Barnet blir medlem av kirken og får del i et større fellesskap
som strekker seg over hele verden.
Dåp handler om tradisjon, tilhørighet og tro.
TRADISJON - dåpen er en bærende tradisjon og det har den vært i landet vårt i
nærmere 1000 år. Dåpsdagen oppleves av mange som en god og meningsfull
feiring og en viktig dag for barnets nærmeste.
TILHØRIGHET - dåpen knytter oss til Gud, til Jesu Kristus og til fellesskapet.
TRO - Barnet døpes i den kristne tro. I dåpen legges barnet i Guds hender i tro
på Guds kjærlighet. Slik er troen Guds gave til den døpte.
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Hjertelig velkommen til å feire dåp i kirken!
Det er et valg å la barnet bli døpt. Det er også et valg å ikke la barnet bli døpt.
Alle vil det beste for barna sine, og foreldre legger grunnlag for de valg barna
selv skal ta i fremtiden.
I dåpen blir barnet medlem i Den norske kirke og vil få invitasjon til å være med i
kirkens barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester og trosopplæring. Når barnet
blir 15 år er det religiøst myndig. Da bestemmer barnet selv om han eller hun vil
være medlem av kirken. Informasjon om dåp finnes på våre nettsider:
http://audnedal-kirken.no/dap/

Valg av dato og påmelding
Det er mulig å ha dåp i de fleste gudstjenester i Audnedal. Se vedlagt oversikt over
gudstjenester, eller ta kontakt med kirkekontoret.
Påmelding gjøres ved å sende inn utfylt skjema "ønske om dåp". Har du spørsmål til
utfyllingen, ta kontakt med kirkekontoret. Vi hjelper deg gjerne.
Skjemaet sendes til:
Kirkekontoret i Audnedal
Konsmogarden 6
4525 Konsmo
eller sendes på mail til:
ingunn.birkeland@audnedal.kommune.no

Har du spørsmål eller ønsker samtale? Kontakt oss gjerne:
Kirkekontoret: 38 28 20 12 (man-tirs-tor kl.10-14)
Sokneprest Geir Ola Tveit: 958 08 836

Dåp i en annen kirke?
Hvis det ønskes dåp i en annen kirke enn Konsmo kirke og Grindheim kyrkje,
avtales dette med kirkekontoret. Dåpssamtalen finner sted i menigheten der
dere bor.

Faddere
Det er en ære å bli spurt om å være fadder. Det er gjerne slektninger og venner
som får fadderoppgaven. Barnet skal ha minst to faddere over 15 år som støtter
opp under kristen barnedåp, og som ønsker å bidra til at barnet blir kjent med
den kristne tro.
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