Etter dåpen
Aftenbønn
I en travel hverdag kan det bli knapt med tid for småbarnsfamiliene. Det kan derfor være lurt
å sette av noen minutter daglig til en godnatt-stund på sengekanten med tid for aftenbønn.
Her er det også rom for å dele både gode og vanskelige opplevelser en har hatt i løpet av
dagen. Noen aftenbønner finnes på små plakater som kan henges over sengen, men
kanskje er det enda mer stas med en bønn som foreldre eller besteforeldre brukte da de var
barn.
Plan for oppfølging
Mange menigheter tar kontakt og inviterer til samlinger for barn, foreldre og familie eller tilbyr
materiell til hjelp i oppdragelsen. Ofte er dette materiellet knyttet til bestemte alderstrinn.
Mest innarbeidet er tilbudet til fireåringer om å få en kirkebok. Mange har dåpsskole for 11åringer og barnekor/søndagsskole/barnegrupper og tilsvarende aktiviteter. Noen
søndagsgudstjenester er også lagt til rette for bestemte aldersgrupper.
De fleste menigheter har en plan for hvordan de skal følge opp alle døpte inntil
konfirmasjonsalderen. De siste årene er det satt i gang flere hundre nye
trosopplæringsprosjekt for døpte mellom 0 og 18 år. –Se mer på www.storstavalt.no
Bøker og CD-er
Selv et nyfødt barn har glede av sang og musikk. Etter hvert som barnet vokser til kan det
lære enkle bønner og barnesanger Flere forlag har gitt ut bøker som kan være til hjelp. Det
er også laget lydbøker og CD-er med mange fine barnesanger.
Dåpsklubben Tripp-trapp har utarbeidet materiell for barn fra 0 til 12 år. Medlemmene får tre
pakker hvert år. Det blir også laget et eget magasin for foreldre InTro og annet
informasjonsmateriell for voksne Informasjon om Dåpsklubben Tripp-trapp kan lastes ned
her (Link til iko)
Markering av dåpsdagen
Hjemme kan familien ta fram dåpslyset og ha en markering på dåpsdagen. Faddere kan ha
med seg en barnebok med bibelfortellinger eller en annen liten gave. Fadderne er også
selvskrevne gjester i konfirmasjonen og vil ofte gjøre stas på konfirmantene ved å bake kake,
holde tale eller kanskje skrive sang.
Det er dåpen som er veien inn i Den norske kirke. En enkel bønn kan hjelpe den døpte til å
huske det store som skjedde i dåpen. Mange kan den allerede fordi den synges hver jul:
La verden ei med all sin makt
oss vende bort fra dåpens pakt,
men gi at all vår lengsel må
til deg, til deg alene stå.
(Fra ”Her kommer Jesus dine små” H.A. Brorson)

