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Dåben

er en god
begyndelse

Syddjurs Provsti har hermed fornøjelsen af at udsende en avis, som handler
om dåben og dens betydning og ritualer
Dåb er den største og mest centrale begivenhed
i kirken. Det er her et menneske træder ind i kristendommen. Ved døbefonten siger forældre siger ja-tak til troen på deres barns vegne ved at
svare på trosbekendelsen. Med tre håndfulde
vand og når barnets navn bliver sagt, sker der
noget særligt: Barnet er givet en personlig relation til Gud og er blevet en del af et fællesskab
med andre mennesker.
Mange har oplevet det festlige og højtidelige, at
bære deres børn ind i kirken og holde dem over dåben.
En stemning, der forplanter sig til alle, som er kommet
til kirke og bliver deltagere i en særlig begivenhed.
For dåbsfamilien er det en festlig dag, som ofte er anledning til at samle mange familiemedlemmer. Ud over
alt det praktiske, man som familie skal tage sig af i den

I denne avis fortæller vi om dåben i mange slags historier, lige
fra praktisk information til det mere personlige. Om det, at
være blevet forældre og stå med det store ansvar for et barn.
Hvilke tanker man gør sig, omkring valg af dåb og til hvordan
man kan følge op på den relation, som dåben skaber. Der er
også et eksempel på, at dåb også sker i konfirmationsalderen.
Efter dåben i kirken har man en opgave foran sig, men mulighederne er mange. Lige fra de gode putteritualer med bibelhistorie og en sang, til den brede vifte af spændende aktiviteter
med leg og læring, som kirkerne tilbyder børn og unge op gennem årene til konfirmationsalderen.
I alle sogne i Syddjurs arbejder præster og medarbejdere med
aktiviteter, der er en håndsrækning til familierne, når man skal
følge op på dåben, så relationen til både Gud og det menneskelige fællesskab i kirken bevares levende og aktivt. Her er en

" Ud over alt det praktiske,

man som familie skal tage sig af i den
forbindelse, er der de overvejelser,
som følger med,
når man vælger at få sit barn døbt

Morten Bay-Mortensen er kommunikationsmedarbejder i Syddjurs Provsti, med fokus på den overordnede formidling om kirkelivet i provstiets sogne
og kirker.
Han blev i 1986 teolog fra Århus Universitet. Var i
1987-2005 sognepræst på Fyn, derefter i Ebeltoft
og er nu tillige sognepræst i Thorsager, Bregnet og
Feldballe kirker.
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forbindelse, er der de overvejelser, som
følger med, når man vælger at få sit
barn døbt.
Der er både en tradition at forholde
sig til, men også refleksioner over,
hvad det betyder. Der er valg af faddere og der er spekulation over, hvordan man så følger op på det, når man
gerne vil give sit barn den arv med,
som det døbes til. Det vil sige det
livssyn og de værdier og holdninger,
som er indeholdt i kristendommen.
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"

vifte af muligheder, som forældre og børn kan gå ind i så der
fastholdes en personlig betydning af det at være døbt.
Dåben begyndelsen, en fest i kirken, som trækker spor ind i det
liv, som følger efter. Det kan du læse mere om i denne avis.
God læselyst.
Morten Bay-Mortensen
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Dåben er et

pejlemærke

Bjørn blev døbt i Bregnet kirke den 4. august 2013

Diana og Jess valgte at få deres dreng Bjørn døbt, selvom de ikke ser helt ens på den kristne tro.
Man kan vælge barnedåben af ren og skær tradition. Fordi
man nu engang gør sådan i familien. Skik og brug, som det
hedder.
Men for alle forældre er et nyfødt barn anledningen til at
overveje, hvad det betyder, at vælge barnedåb i kirken. Således også for Diana Thaagaard Svendsen og Jess Thaagaard
Andreasen, som i maj blev forældre til deres barn nummer to.
Det førte til mange samtaler i hjemmet om, hvad det betyder
at have en tro, og hvad det er ens barn bliver døbt til.
-For mig betyder den kristne dåb måske nok mere for mig
end for Jess, fortæller Diana, men vi er enige om, at vores
dreng skulle døbes. "Jeg forbinder dåben med tryghed og jeg
får bundet de store følelser det er at have få børn op på noget større. Som mor oplever man både at føle betingelsesløs
kærlighed til sine børn, men samtidig også risikoen for at føle
smerte og tab. Ved dåben overlader jeg mit barns skæbne i
Guds hænder, og tror på at han altid vil være beskyttet, også
når jeg ikke selv kan gøre det. Dåben er et pejlemærke for
det som betyder mest af alt, nemlig troen på kærligheden.

HVOR MANGE BLIVER DØBT?
I Syddjurs kommune bliver de fleste børn døbt.
I 2012 var det 362 børn. I tallet er også et antal
unge, som omkring konfirmationsalderen valgte at
blive døbt. Det samlede fødselstal i kommunen var
på 355 børn.

”Ved dåben overlader
jeg mit barns skæbne i
Guds hænder, og tror
på at han altid vil være
beskyttet, også når jeg
ikke selv kan gøre det”

Den tro vil jeg gerne være med til at skabe i Bjørn, den vil han
altid på brug for".
Jess supplerer: "I kristendommen er kærlighedsbudskabet
også det største for mig, selv om der er mange andre gode
værdier også. Men jeg er nok mere rationel, så for mig handler godhed og kærlighed også om humanisme, som ikke behøver være forankret i religionen. – Uanset om vi har en tro,
kan vi vel hurtigt blive enige om, at det er en god idé at være
god. Men jeg er med på, at dåben i kirken ligesom bidrager
med nogle stærke værdier for et menneske".
Både Diana og Jess betoner, at dåben i kirken er et vigtig
ritual. Jess: "Når jeg lader mit barn døbe, handler det ikke om
blind tradition eller bare at min dreng skal have et navn. For
mig er det vigtig, at det giver mening, og det gør dåben som
optagelse i et fællesskab. Det er indgangen til noget nyt. Det
er stort for mig, at vise Bjørn frem for alle i kirken".
Diana: "Dåben forbinder vi helt klart med det, at et barn bliver
sat ind i en sammenhæng og et fællesskab. Og et eller andet
sted er meningen med at få børn, at de gør fællesskabet og
verden til et bedre sted. Det håber vi Bjørn kan være med til".

HVAD BETYDER DÅBEN?

HVAD SIGER JEG JA TIL?

Ved dåben bliver barnet medlem af kirken.
Ved dåben takker vi Gud for vores barn og beder
Gud være med ham eller hende gennem hele livet.
Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at
han altid vil følge det som sit eget barn med sin
kærlighed, ånd og velsignelse. Vi får en plads i det
kristne fællesskab med alle dets traditioner.

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et
fundament at stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til
den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave,
som forældre og faddere siger ja-tak til på barnets
vegne.
Fra: Folkekirken.dk
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Frans Rossing Andersson

Dåb

Hej Frans.
Jeg har lige læst den gamle præstekone
fra Knebel, Anne Sofie Seidelins fortælling
om dåben. Hun taler meget om netop Kneb
el kirke, hvor du er. Om kirken som et skib
,
der sejler mellem grønne bakker. Og så
er vandet i døbefonten en lille stump af
urhavet fra dengang verden blev skabt. Jeg
blev helt højtidelig af det.
Og i søndags havde jeg så dåb i lille Skar
resø kirke – jeg blev igen lidt bevæget, det
gjorde faderen som bar barnet også, og
da jeg så til sidst spurgte: ”Vil du døbes
på
denne tro?” tænk, sSå svarede han ikke
bare ”ja”, men ”ja-tak”!!! – jeg kunne ikke
lade være med at tænke, at dér var der
én, der vidste lidt om, hvad det handlede
om. Du er jo ret ”ny” i forhold til sådan
en gammel rotte som mig, hvordan gør
du?
Oplever du også der er ”hul igennem”. Tale
r du med forældrene f.eks. oppe i kirken
inden dåb- eller kommer de hos dig?
Kh. Anne Kirstine
SV: Dåb (HTML)

Frans Rossing Andersson er sognepræst i Knebel og Vrinners
Anne Kirstine Langkjer

SV: Dåb

Ved dåb plejer jeg, så vidt muligt, at besøge dåbsforældrene i hjemmet. Jeg synes
som regel det giver mest ro, at forældrene er i vante omgivelser. Jeg oplever at
det
giver en bedre relation til forældrene efterfølgende, at man har været hjemme
hos
dem privat.
Og så er det jo også dejligt som ny præst i et sogn, at komme lidt ud til den yngre
generation og hilse på, og på den måde få en bedre fornemmelse af hvad det er
for
nogle familier. Vi ser dem jo kun i forbindelse med dåben; når den er overstået,
kan
der jo gå mange år før de henvender sig igen.
Jeg har jo (desværre) ikke dåb så tit her, så jeg sætter altid god tid af til det. Alt efter
hvordan snakken går, så kan sådan et besøg godt vare et par timer. Og så har jeg
ikke
noget bestemt på programmet. Forældrene fortæller jo næsten altid helt af sig
selv,
hvorfor de gerne vil have deres barn døbt, og så tager jeg udgangspunkt i det.
Kh Frans

AnneKirstine Langkjer
er sognepræst i
Kolind, Ebdrup
og Skarresø
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Anne Kirstine Langkjer

SV: Dåb

Kære Anne Kirstine,
Ja, jeg har selv døbt både min datter og
min kone faktisk også. Det var en meget
stærk oplevelse – jeg tror nok jeg kunne
holde mig tør – men det var med bævende
stemme at jeg kæmpede mig igennem.
Men når jeg har tænkt tilbage på det,
har
det faktisk altid været med lidt blandede
følelser, for det blev jo lidt til en privatfest
,
med præstens kone og barn, der skulle
døbes, med de almindelige kirkegængere
som gidsler.
Jeg tror såmænd de fleste synes de var mæg
tig fint – det var bare mig selv, der havde
svært ved at holde den balance mellem
dåb og almindelig gudstjeneste, som jeg
ellers normalt holder så meget af.
Vi har jo kun en god håndfuld barnedåb om
året herude, så det er altid en festlig dag,
som jeg glæder mig til, og ligeledes de
almindelige kirkegængere. Der er altid stor
glæde over at se unge mennesker komme
i kirken med deres små, også selvom man
slet ikke kender hinanden, så hilser de jo
på og siger tillykke, og spørger interesse
ret
til hvem de er, hvor de bor, osv. Så der er
i høj grad stadig bevaret noget af den gam
le
tanke med at barnet i dåben bliver indle
mmet i menigheden. Nogle gange er det
jo
nogle unge mennesker der kommer ”hje
m” og får deres børn døbt, men det er ikke
mindst, når det er tilflytterne, der vælger
at få børnene døbt i deres nye kirke, at man
kan mærke at der knyttes bånd. De gam
le i sognet får mødt de nye tilflyttere, som
de ellers ikke har kontakt med, og den nye
familie får gennem kirken slået rødder og
knyttet bånd til den store gamle historie
på det sted de er flyttet til.
Det er virkelig en del af barnedåben som
jeg sætter stor pris på, at vi i kirken på den
måde er med til at understøtte det lokale
fællesskab på tværs af generationer.
Med kærlig hilsen Frans Rossing Anderss
on

son

Frans Rossing Anders
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teoretisk.
det ur-hav kan let blive lidt
Jeg kan sagtens følge dig –
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Gang i sagerne - sang i gaderne
fem år efter
Et vietnamesisk hængebugsvin! Hvad skulle præsten gøre uden?
Af sognepræst Anne Kirstine Langkjer
Børnene kender alle dyrene, og navnene bliver råbt med fuld
knald på, når de dukker op fra prædikestolens dyb. De femårige venter spændt, hvad det næste bliver - Gud havde jo
travlt dér de første dage for længe siden....
Den sidste søndag før advent inviterer vi til 5 års-dåbs gudstjeneste i Kolind kirke kl.14.
Forinden er der sendt indbydelser ud til alle, der blev døbt
netop 5 år i forvejen. Nu er børnene ”store”. De fleste går i
børnehave og interessen for alt det med Gud og verden ligger
lige for. Der bliver spurgt, og det ville være synd, hvis ikke vi
fortalte. Og Bibelen er fuld af gode historier om, hvad
det vil sige at være menneske.

Rapanden Rasmus på kirkeorgel

Sammen med forældre, ofte også bedsteforældre, faddere
og søskende kommer de til en gudstjeneste, hvor en stor
dukke i dåbskjole nok er det første, de lægger mærke til (hvis
ikke det er kagemændene der venter i våbenhuset).
Vi tæller klokkeslag, organisten spiller ”Rapanden Rasmus
fra Rinkenæs sogn” som lyder forbavsende godt på orgel – vi
synger dåbssalmer, men også sange at have gode hemmeligheder. (”Jeg ved en lærkerede”).
Præsten fortæller om, hvordan det foregik dér for 5 år siden
oppe ved døbefonten.
Og så får de alle sammen en børnebibel med navn, dåbsdagen og kirken skrevet ind.

Vild med dyr

Bagefter hører de den første af alle historierne,
da Gud skabte bl.a. det
vietnamesiske hængebugsvin.
Min yngste har altid været vild med
dyr, så vi har en
større samling.
Jeg kan dårligt
nok selv se forskel på en tiger
og en leopard,
men det kan
børnene.
Et år tog de fusen på mig..
-”Og så den
sidste dag, den
6., da skabte
Gud det aller, aller vigtigste..” og
nedenfor
kanten
ventede jeg med Barbie og Ken og havde jo
håbet, der ville blive råbt:
Mennesker. - Men nej! Stor
jubel: DUKKER!

Rikke og Freja

- det er aldrig for sent
Interview ved sognepræst Tina Skov Løbner

ske, eftersom hele det danske samfund
dybest set er bygget op om den kristne
tro og dens værdier".

"Jeg har aldrig rigtig vidst, hvornår jeg blev døbt", siger
Rikke mens hun hiver sin mobil frem og sender en sms til sin
mor. Kort efter annoncerer hun; "11. januar 1998, lige godt 3
måneder gammel."
Selv blev jeg døbt som 12 årig, den 9. august 2009. Mine to
søskende, på henholdsvis 10 og 7 år, blev døbt samme dag.
Jeg valgte vel egentligt for os alle sammen. Det var i hvert
fald først, da jeg havde valgt at blive døbt, at mine søskende
hoppede med på vognen.
Vores farmor var død året inden, og særligt jeg havde voldsomt brug for en mulighed for at se hende igen.
Kristendommen åbenbarede en sådan mulighed via Livet
Efter Døden.

Gør det en forskel

Så gør det overhovedet en forskel, hvornår vi er døbt? Vi har jo begge to bekræftet det. Sagt ja, da vi blev konfirmerede.
Vi er enige i, at der ikke er nogen som
helst forskel på sen eller tidlig dåb. Det
er der i hvert fald ikke i vores tilfælde.
Vi følger begge de kristne grundværdisæt (hvis vi skal være helt ærlige, er vi
nok ikke helt bundne til de 10 bud. Vores
forældre er lidt nogle idioter af og til.), vi
nyder begge ideen om et liv efter døden
og vi tror begge på Gud som mere et fænomen end en egentligt person.
Så vi er vel ligeså kristne som flertallet
af den danske ungdom", siger de to piger.

Rikkes svar er lidt mindre sukkersødt og
mere ligetil

"Jeg ved ikke, hvem der valgte, at jeg skulle døbes eller
hvorfor. Altså, det har jo været mine forældre, men jeg tror
bare, at det har været en tradition. Det var aldrig rigtig et
spørgsmål."
"Mine forældre blev begge døbt som små, det samme gjorde
deres forældre. Jeg ved ikke, hvorfor mine forældre brød tra-

ditionen. Det har nok noget at gøre med, at min far meldte sig
ud af folkekirken, da han var yngre. De ville ikke pådutte os
en religion, hvis vi ikke ønskede en, tror jeg. Lidt omsonst må-
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Din guide til

Dåben
Når du får et barn, er der en række praktiske ting, du skal huske. Hvis du vælger, at dit
barn skal døbes, skal du lave en aftale med kirkekontoret eller præsten.
Navngivning

Barnet skal navngives inden seks måneder. Navngivning kan
ske i forbindelse med dåb ved at oplyse det ønskede navn
til kirkekontoret eller præsten. Skal barnet ikke døbes, eller
skal det navngives før dåb, sker navngivning ved at udfylde
og sende blanketten til kirkekontoret eller præsten i morens
bopælssogn. I Sønderjylland dog til kommunen, hvor fødslen
er registreret.

Blanketter til fødselsanmeldelse
og navngivning

Blanketter til fødselsanmeldelse og navngivning kan udfyldes
og udskrives fra Personregistrering.dk. De kan også sendes
digitalt med digital signatur.
Aftal dåb I skal henvende jer til kirkekontoret eller præsten i
sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale
om dåbens forløb og betydning.

Faddere

Før dåben skal I vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb.
I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret
eller præsten.

Alle kan blive døbt

I Danmark bliver de fleste døbt som små børn. Men voksne
og børn i alle aldre kan blive døbt i kirken. Dåben foregår i
praksis lidt anderledes, når det er store børn eller voksne,
som bliver døbt.
Men dåben betyder det samme. Man bliver medlem af kirken, får Guds velsignelse, kærlighed, ånd og tilgivelse. Man
bliver Guds barn. Vi bliver ved at være Guds børn uanset alder, ligesom vi er vores forældres børn hele livet.

Hvad betyder dåben?

Ved dåben bliver barnet medlem af kirken.
Ved dåben takker vi Gud for vores barn og beder Gud være
med ham eller hende gennem hele livet.
Barnet bliver velsignet og får Guds løfte om, at han altid vil
følge det som sit eget barn med sin kærlighed, ånd og velsignelse. Vi får en plads i det kristne fællesskab med alle dets
traditioner.

Hvad siger jeg ja til?

Barnet bliver døbt på den kristne tro og får et fundament at
stå på. Derfor svarer vi i dåben ja til den kristne trosbekendelse. Dåben er Guds gave, som forældre og faddere siger
ja-tak til på barnets vegne.

Kamp mod alt ondt

Det, vi først siger ja til, er forsagelsen: At sige fra over for
alt ondt. Kristendommen taler realistisk om livet. Vi slipper
ikke uden om det, som ødelægger og truer livet, ved at blive
døbt. Men den kristne tro siger os, at vi ikke skal give efter
eller give op. I trosbekendelsen siger vi fra med ordene "Vi
forsager djævelen og alle hans gerninger og alt hans væsen."

Faderen, Sønnen og Helligånden

Dernæst svarer vi ja til troen på Gud som far og skaber. Med
dette ja udtrykker vi tillid til, at verden og selve livet er fra
Gud og grundlæggende er godt. Det tredje ja er et ja til troen
på Jesus, Guds søn, hans liv og død og opstandelse.
- og Helligånden
Det næste ja handler om nutiden. Helligånden betyder, at
Gud er nærværende hos alle mennesker til alle tider. Det siges i dåben, at barnet modtager Guds ånd. Derefter svarer vi
på barnets vegne ja til, at ville døbes på denne tro.

Store børn og konfirmander

Børn og unge i alle aldre bliver døbt i kirken. I nogle familier
fravælger man barnedåben, for at barnet selv kan vælge senere. Det kan være i forbindelse med konfirmationen. Men
det er også almindeligt, at yngre børn gerne vil døbes. Det
er en naturlig del af børns udvikling, at de gør sig tanker om
liv og død, tro og Gud. Har man som forældre besluttet, at
barnet selv skal vælge dåben, er det vigtigt senere at være
opmærksom på barnets spørgsmål og ønsker.
Barnet kan selv sige ja ved dåben, hvis det ønsker det, og
forældre og præst skønner, at det er modent nok til det. En
voksen kan også svare ja på barnets vegne, ligesom ved dåb
af helt små børn.
Den eller de voksne, som har forældremyndigheden over barnet, kan anmode om dåb.

- læs mere på

folkekirken.dk

Ritualet

i kirken
Hvordan foregår dåben?

Dåben er normalt en del af søndagens gudstjeneste, men kan også foregå ved særlige dåbsgudstjenester.
Den lokale kirke beslutter på hvilket tidspunkt under gudstjenesten, dåben finder sted. I nogle kirker
bliver dåbsbarnet båret ind ved gudstjenestens begyndelse. I andre sidder dåbsfamilien i kirken ved
gudstjenestens begyndelse sammen med resten af
menigheden. Selve dåben foregår på samme måde
i alle kirker.

Indledning

Præsten spørger først, om barnet er hjemmedøbt.
Derefter beder præsten en bøn, som takker Gud for
barnet og for dåben. Lovprisningen er en tak til Gud
for, at Jesus’ opstandelse giver mennesker håb om
evigt liv, og en tak for dåben, som giver den døbte
plads i det kristne fællesskab. Til sidst beder præsten Gud om at tage imod netop dette barn, som nu
skal døbes.
Menigheden rejser sig, og præsten læser fra Bibelen om Jesus’ dåbsbefaling og beretningen om, at
lade de små børn komme til Jesus, som fremhæver
børnenes tillid som et forbillede for voksnes tro.

Dåbshandling

Præsten taler derefter til barnet, som skal døbes. Præsten tegner korstegn over ansigt og bryst
som tegn på, at barnet nu hører til hos Gud og
hans søn Jesus Kristus. Derefter spørger præsten:
Hvad er barnets navn?
Den, som bærer barnet, siger barnets fulde navn
og svarer på barnets vegne ja til de efterfølgende
spørgsmål til den kristne trosbekendelse. Til sidst
siger man ja til spørgsmålet,
Vil du døbes på denne tro?
Præsten øser nu vand over barnets hoved tre gange.
En gang for Gud Fader, en gang for Gud Søn og en
gang for Gud Helligånd. Præsten lægger sin hånd
på barnets hoved og velsigner barnet med Guds
løfte om, at være med det fra nu og til evig tid.

Faddertiltale

Faddertiltalen er en kort tale til forældrene og fadderne om deres forpligtelse over for barnet. De er
vidner på barnets dåb og de nærmeste til at fortælle
barnet om dåben og det, den betyder.
Faddertalen handler om, hvordan man som forældre
og faddere kan give barnet lov at leve i tillid til Gud
og lære den kristne tro og tradition at kende. Både i
det daglige liv med fx aftenbøn og i kirken ved gudstjeneste og højtider. Hvis forældrene dør, før barnet
bliver voksen, har fadderne ansvar for barnets forhold til kirken og den kristne tro. Efter faddertiltalen
fortsætter gudstjenesten. Der er forskellige traditioner for, om dåbsfamilien føres ud efter dåben eller
ved gudstjenestens afslutning.
Nogle steder har kirken et tilstødende lokale eller
våbenhuset, som man kan gå ud i for at trøste barnet, hvis det bliver uroligt.
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Juniorkonfirmanderne
er kirkens nye BZ´ere
Af sognepræst Morten Bay-Mortensen

Gå da frit

”Det er Guds kirke og alles kirke”. Et fælles kor af børnestemmer lyder mod hvælvingerne i Skørring kirke. De nye juniorkonfirmander har allerede godt fat i den sætning, der er med
til at føre dem ind i kirkens forunderlige univers.
Det er onsdag eftermiddag, og de nye juniorkonfirmander har
lige indtaget kirken. Alt i kirkerummet er nyt og spændende.
Ivrige hænder ryger i vejret hele tiden med spørgsmål og
kommentarer.
Lars og hans kollega Eva har tålmodigt styr på det hele og
undervisningen foregår i samtale og fortælling omkring alteret. Kirkehuset er emnet i den første time. Der er fuld opmærksomhed fra de 23 børn fra Skørrings skoles 3. klasse, da
Lars væver to ungersvende Asser og Thor ind i historien om
hvordan kirken og den nye Gud Kristus kom til Skørring for
1000 år siden. "De lærte også udenad, det med at det er Guds
kirke og alles kirke”, fortæller Lars.

Hænderne folder sig helt automatisk, da Lars lægger op til at
bede en bøn. Fadervor er kendt af de fleste, og ordene siges
i kor. Der er fuld opmærksomhed hos børnene og de finder
hurtigt ind i rytmen af faste ritualer, som undervisningen er
bygget op omkring.
Lars og Eva runder af foran alteret med navnene på alle de
nye børn – og så synger de sig ud af kirken i en lang kæde:
”Gå da frit enhver til sit”. Det er tid at skifte scene til Sognegården ved siden af kirken. Her har Eva gjort klar med kreative værkstedsborde. Nu skal hænderne og fantasien bruges.
"I skal bygge kirker, fortæller Eva, og gå bare i gang med modellervoks og Lego og farveblyanter".
Gulerødder og saftevand holder energien oppe hos ungerne,
der leger sig ind i det, som kirken handler om og hvad kirken
er.

Sognepræst Eva Pedersen, Ådalens pastorat og
sognepræst Lars Nymark, Hvilsager og Lime, udgør
et fast team i undervisningen af juniorkonfirmander
i Skørring. De får praktisk assistance af Rikke fra
Hvilsager menighedsråd. Undervisningen udfolder
sig i 8 dobbelttimer med hver sit tema. Det er åben
og elementær undervisning som sigter på fortrolighed med de grundlæggende elementer i kirke og
kristendom.
Det er en af måderne at løse den opgave om dåbsoplæring, som både forældre og kirke står med
ansvar for.
Overalt i Syddjurs sker det på mange kreative
måder, som bekræfter, at undervisning af juniorkonfirmander i 10 års alderen er en stor succes i
Folkekirken.
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Tro, tradition og fornyelse
Af sognepræst Henning Nielsen

Ikke en speciel kristen handling

Mange tror, at dåben er en speciel kristen handling. Det
er ikke tilfældet. Der findes således vidnesbyrd om, at der
i både den græsk-hellenistiske verden og blandt jøder blev
anvendt en form for dåb i skikkelse af en rituel afvaskning. I
hellenismen var der tale om, at man foretog en kultisk eller
moralskrensning af sjælen, lige som man kan vaske legemet
rent for fysisk snavs. Inden for jødedommen foretog man en
såkaldt proselytdåb for de hedninger, der ønskede at gå over
til jødisk tro og livsførelse.
I Det Ny Testamente omtales den såkaldte Johannesdåb,
altså den dåb, Johannes Døberen praktiserede. Det var en
slags omvendelses- eller bodsdåb, fordi dåbskandidaten derved gjorde sig rede til Messias’ snarlige genkomst.

Den kristne dåb får en helt anden betydning

Det helt nye – og anderledes – ved den kristne dåb, som
tager sin begyndelse allerede i oldkirken, er, at dåben dels
knyttes sammen med Jesu navn og dels at der – i dåben –
meddeles en helt speciel gave, nemlig: Helligånden !
Den kristne dåb har ikke blot en symbolsk betydning, optagelse i en kirke (hos os i Folkekirken) eller en art bekendelseshandling.
I Apostlenes gerninger, kap 19, v. 2-6, hører vi om nogle

disciple, der er blevet døbt med Johannesdåben. Paulus
spørger dem så: ”Fik I Helligånden, da I kom til troen?” Hertil
svarer de: ”Vi har ikke engang hørt, at der er en Helligånd.”
Da de hører, at Johannes har sagt, at de skal tro på ham,
der kommer efter ham, det vil sige Jesus, ”lod de sig døbe i
Herren Jesu navn.
Og da Paulus lagde hænderne på dem, kom Helligånden over
dem ...” (v. 6)
Med udgangspunkt i Paulus’ Brev til Romermenigheden, kap
6, v. 3 ff. Her skildres en reel delagtighed i Kristus. Dåbskandidatens neddykkelse i vandet betegner hans begravelse
med Kristus, ligesom hans opstigen af vandet betegner hans
opstandelse med Kristus. Det er altså ikke bare noget symbolsk, der sker. Dåbskandidaten er ved dåbshandlingen sammenvokset med Kristus i hans lidelse, død og opstandelse.
Luther siger det sådan: at dåben udvirker syndernes forladelse, og udfrier fra døden og djævelen. Hovedsigtet med
dåben skal derfor, iflg. Luther, bringe det syndige menneske i
fællesskab med Kristus.
Hvornår den egentlige skillelinje går mellem skiftet fra voksendåb til barnedåb, fortoner sig i den tidligste kirkes historie. Måske har der allerede i oldkirken været tale om barnedåb, fordi en hel familie kunne blive døbt på én gang.

Dåbskendelsen

Vi kender ikke den nøjagtige udformning af den allertidligste
tros- og dåbsbekendelse. Men der findes i hvert fald tidlige
og tydelige spor af en bekendelse i Det Ny Testamente, hos Paulus, der i sit første
brev til Korinthermenigheden, kap
15, v. 3-4 skriver: ”Jeg overgav
jer nemlig som noget af det
første, hvad jeg selv modtog:
at Kristus døde for vore synder,
efter skrifterne og at han blev
begravet; og at han er opstået
på den tredje dag, efter skrifterne ...”
I Apostlenes Gerninger, kap.
8, hører vi om den ethiopiske hofmand, der ønsker at
blive døbt. Hofmanden siger
til den omvandrende evangelist, Filip: ”Se, her er vand,
hvad er der til hinder for, at
jeg kan blive døbt?” (v. 36 b)
Hertil svarer Filip: ”Tror du af
hele dit hjerte, så kan det ske.”
Han svarede: ”Jeg tror, at Jesus
Kristus er Guds Søn” (v. 37) Det
er nok en af de ældste og korteste
dåbsbekendelser, der er bevidnet i
NT.

Dåben i Danmark

I den danske kirke har der fundet sted lige
siden kristendommen kom til landet med de
første kristne apostle. Man benyttede naturligt
nok den katolske kirkes latinske dåbsritual, al den
stund vi i Danmark var en del af Romerkirken indtil løsrivelsen ved reformationen i 1536.
Efter reformationen benyttedes mange år frem en oversættelse af Martin Luthers dåbsritual, Døbebogen, fra 1526. I
Christian V’s Danske Lov fra 1683 og Kirkeritualet fra 1685
bestemmes det, at børn skal døbes senest 8 dage efter
fødslen; og de forældre, der ikke efterlevede denne bestemmelse, blev idømt at betale en bøde på 20 lod
sølv, svarende til næsten 300 gram sølv – et ikke
helt lille beløb.
1536
Reformationen

1685
Kirkeritualet

1783
Kirkeritualet
ændres

Bestemmelsen om, at barnet skulle døbes inden otte dage
har sit forbillede helt tilbage til Jesu fødsel, idet vi kan læse
i Det Ny Testamente, Lukasevangeliet, kapitel 2, vers 21, at
han fik navnet Jesus, da otte dage var gået.
Denne regel med, at barnet som regel blev døbt søndagen
efter fødselen eller ganske kort tid efter, betød, at mange forældre ikke fik foretaget dåben i tide og måtte betale bøden.
Det betyder dermed også, at der dengang var dåbstvang!
Denne dåbstvang blev først ophævet i midten af 1800-tallet.
I 1828 blev fristen for rettidig dåb af et spædbarn forlænget,
således at dåben blot skulle finde sted senest 8 uger efter
fødselen, hvis børnene var født mellem 1. marts og 1. september. Var de født i den kolde halvdel af året var fristen helt
frem til udgangen af den påfølgende maj måned.

Flere vigtige ændringer i dåbsritualet

Dåbsritualets historie i Danmark op til vor tid er en glidende
udviklingshistorie, hvor nye tiders opfattelse af dåben indføjes undervejs.
Medens ritualerne fra reformationen og Kirkeritualets dåbsritual begge rummer en egentlig djævleuddrivelse (Exorcisme),
forsvinder denne i et ændret ritual fra 1783, hvor man åbenbart ikke længere fandt det passende, at præsten skulle foretage en egentlig djævleuddrivelse ved at puste på barnets
ansigt og sige følgende: ”Far ud, du urene Ånd og giv Helligånden rum!” Men et levn af exorcismen har vi dog bevaret
i dåbsritualet, idet præsten foretager en korstegnelse for barnets ansigt og bryst, ledsaget af ordene: ”Modtag det hellige
korstegn både for dit ansigt og dit bryst, til et vidnesbyrd om,
at du skal tilhøre den korsfæstede Herre, Jesus Kristus!” Og
netop korstegnelsen er den sidste rest af exorcismen.
Vi fik et nyt dåbsritual igen i 1895 men allerede i 1912 kom
atter et nyt ritual. Det senest autoriserede dåbsritual er fra
1992. Fadervor får en helt ny men svagere betydning i ritualet
fra 1912.

Lad de små børn komme til mig

En pudsig detalje, der rummer et overraskende syn på dåben
og dåbsbarnets karakter, skete i overgangen fra dåbsritualet
fra 1895 til det nye ritual i 1912.
Fra reformationen og indtil – og med – ritualet i 1895 var den
egentlige dåbsbegrundelse i ritualet det såkaldte børneevangelium fra Markusev., kap 10, v. 13-16: De bar nogle små børn
til Jesus, for at han skulle røre ved dem; men disciplene truede ad dem. Men da Jesus så det, harmedes han og sagde:
”Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre; thi
Guds Rige hører sådanne til. Sandelig siger jeg jer, den, der
ikke tager imod Guds Rige lige som et lille barn, han kommer
slet ikke ind i det.” Og han tog dem i favn, lagde hænderne
på dem og velsignede dem.
Herefter lød det: ”Så vil vi også hjælpe dette lille barn til
samme velsignelse med vor andægtige bøn til Gud.” Hvorefter præsten, under håndspålæggelse på barnets hoved, bad
Fadervor.
Den såkaldte Missionsbefaling fra slutningen af Matthæusev., kap. 28, var kun indirekte indflettet i en fortale forud
for dåben. I 1912 bliver Fadervor flyttet hen til efter selve
dåbshandlingen og ordene fra Missionsbefalingen bliver nu
den egentlige dåbsbefaling, medens Børneevangeliet fra
Markusev. nærmest bliver en tilføjelse – fordi vi nu engang
har barnedåb i Danmark.
Flytningen af Fadervor begrundes med, at Fadervor er en bøn,
der er forbeholdt/reserveret for de døbte. Man kan derfor
ikke bede bønnen for barnet inden barnet er døbt!
Med denne ændring i ritualet har man bevæget sig langt væk
fra den lutherske (og grundtvigske) opfattelse af dåben.

1825
Dåbsfrist forlænget

1895
Nyt dåbsritual

1912
Nyt dåbsritual

1992
Nyt dåbsritual
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Hvad vil det
sige at være

fadder?
Af sognepræst Anne Kirstine Langkjer
Et barn skal have 3-5 faddere.
Den der bærer barnet: gudmor, gudfar er også fadder.
Forældre tæller for ½, hvis de indgår som faddere.
Kirkebogen/ Præsten skal have fulde navn og adresse på et
barns faddere - ikke noget med CPR-, men det er ikke nok
med onkel Svend og tante Oda – personerne skal kunne findes!
En fadder behøver ikke nødvendigvis være til stede, men kan
være ”in Absentia”. Det tilføjes i kirkebogen, sammen med
adressen.
I Kirkeritualet fra 1685 hed det, at Faddere skal være ”ærlige
og Uberygtede Folk.”
I dag forlanges det, at en fadder selv skal have modtaget
kristen dåb- men ikke nødvendigvis evangelisk-luthersk. En
katolik kan f.eks. godt være fadder til et barn i Den danske
Folkekirke.
Det er heller ikke et lovkrav at fadderen skal være medlem
af folkekirken.
Men u-døbte kan som sagt ikke være faddere.
Førhen (1828) skulle man også være konfirmeret – i dag siger vi blot, at man skal have nået en alder, hvor man kunne
være konfirmeret. Lad os sige storebror eller søster gerne vil
være fadder, går i 7. klasse, men konfirmationen først falder
i maj- og den lille skal døbes i marts – det skulle nok kunne
lade sig gøre.
Vi tilføjer ikke nye faddere eller sletter eksisterende efter
dåben har fundet sted.

En moralsk forpligtelse

Fadderne er vidner til dåben– og som det hedder, så skal
de: ”drage omsorg for barnets opdragelse i den kristne tro,
dersom forældrene skulle dø, inden barnet kommer til skelsalder.”
Denne forpligtelse er ikke juridisk, idet børnenes opdragelse
i religiøs henseende er henlagt til de, der får overdraget forældremyndigheden efter forældrenes død.
-Jeg plejer at sige, at man får en moralsk forpligtelse- og
forældrene får en tryghed- ”her er nogen, der ville
holde øje med at vores barn har det godt”.
Og hvad skal fadderne lave?
De skal se glade og højtidelige ud! Det er en æressag og tillidssag at være fadder.
Måske skal de ligefrem overveje at gå med menigheden til
alters den dag....

Skelsalder er:

Når du kan skelne mellem godt og ondt, er du i kirkens øje
voksen: 12-13 års alderen.
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Babygråd og
Af sognepræst Mariann Kristiansen
Sommeren er på sit højeste, da jeg en dag i juli drejer ind på
en villavej i Tirstrup. Efter at have spottet fem barnevogne
på række er jeg ikke i tvivl om hvilket hus jeg skal standse
ved. Jeg lister forsigtigt forbi vognene, og træder ind af den
åbne dør, hvor duften af friskbrygget kaffe, pludrende babyer
og snakkende mødre kommer mig i møde. Bettina, Agnethe,
Malene, Ann og Heidi byder mig velkommen og præsenterer
mig for deres små guldklumper.

Kaffe med babyalarm

Vi sætter os ved det veldækkede kaffebord. På gulvet leger
nogle af babyerne, mens andre tager sig en lur i barnevognen.
Jeg har fået lov at være med i dag for at høre om mødrenes
oplevelser af barnedåben. Jeg får skænket kaffe og allerede
nu lyder det første skrig i en babyalarm. Heidi lægger sit ny
smurte brød fra sig og går ud for at hente Mathias ind. Samtidig rejser Malene sig for at give Sofia sutten. Måske bliver
der ikke så meget tid til at snakke som jeg havde regnet med?
Men Bettinas Valdemar sover så hun kan godt fortælle lidt:
”Børnene her er jo vinterbørn som er døbt i foråret da de var
3-4 måneder. Så var
vi mere sikre på

vejret, og det er også en god alder, da de fleste stadig sover
ret meget i løbet af dagen. For os var der ingen tvivl om, at
Valdemar skulle døbes i Tirstrup Kirke, da det er den kirke
Carstens familie har tilhørt generationer tilbage.

Dåbsdag med ekstra hænder

Efter dåben spiste vi god mad på restaurant ”Hvide Kok”,
og bagefter fik vi eftermiddagskaffe hjemme på vores gård i
Drammelstrup. Det var en dejlig dag. Valdemar sov godt. Det
var den første fest vi sådan rigtig har holdt sammen. Børnene
var ude at lege flere gange i løbet af dagen. Men jeg var nu
glad for at det kun var eftermiddagskaffen vi skulle stå for.”
Agnethe tilføjer: ”Vi købte os til noget af maden. Og lavede
noget af den selv. Bedsteforældrene tog et kæmpe slæb, og
vores naboer var så søde at hente det pålægsfad vi havde
bestilt, så det stod klar da vi kom hjem fra kirke. Vi var bare
familien. Det var en stille og rolig dag. Meget uformelt. Sådan kan vi godt lide det. Og afslappet.”
Øh, Afslappet?” udbryder Ann, der har tre drenge. ”Det ved
jeg nu ikke lige om jeg vil kalde det!” Alle ler højt. ”Ja, det
var da en hyggelig dag”, fortsætter Ann, ”og særligt her med
nummer tre hvor man ikke føler man skal præstere så meget.”
Heidi kommer tilbage til bordet. ”Vi valgte at invitere både
familie og venner med”, siger hun. ”For os har det haft betydning at dem, der var inviteret var dem, der ville få et forhold
til børnene.”

En moralsk forpligtelse

Nede på gulvet er den hyggelige pludren begyndt at
blive til højere hvin og indimellem regulære skrig.
Det er Viktor, der har stjålet Mathias‘ sut. Det
runger i det højloftede nybyggede køkkenalrum! Jeg forsøger at trænge igennem larmen
og spørger mødrene om de har nogle særlige dåbstraditioner i familien.
Heidi tager Mathias op: ”Vi
har en dåbskjole i familien
som jeg selv er døbt
i”, fortæller hun
højt mens hun

forsøger at trøste sin søn, som dog heldigvis har fået sin sut
tilbage. ”Derfor skulle vi nå at få ham døbt inden han voksede
ud af den. Det lykkedes så ikke! Så var vi ved at finde den
frem som Kim er døbt i, og det var egentlig fint nok. Den var
kun lukket med tre knapper i det øverste af ryggen, så det
kunne egentligt have været lige meget, bortset fra at den
lille mand så havde for tykke arme! Vi ville risikere at brække
hans arme af led! Så det endte med at min mor måtte syn en
ny. Ugen før!”

Bedst når det er personligt

Gråden i rummet bliver mere og mere intens. Det er svært at
gennemføre en samtale. Men mødrene er åbenbart i bedre
træning end mig. Bettina har i hvert fald hørt, at jeg har
spurgt til deres oplevelse af dåben i kirken:
”Jeg var helt vildt nervøs inden. Det var det der, om han nu
ville græde under hele gudstjenesten. Men jeg synes præsten var god til at gøre det afslappet for os fra starten af.
Blev Valdemar ked af det under gudstjenesten kunne jeg bare
gå lidt rundt med ham i kirken eller give ham lidt mad, eller
hvad jeg ville.”
Ann fortæller: ”Viktor var ked af det det meste af tiden. Han
kunne vist ikke lide musikken!”
”For os var det meget personligt at få Mathias døbt”, fortæller Heidi. ”Det var en præst i vores familie. Selve dåben og
prædikenen var meget personlig og det kunne jeg rigtig godt
lide.”
”Ja, det er godt når det, der siges og gøres i kirken bliver
en del af ens egen verden, - i stedet for at det er en anden
verden”, siger Agnethe.
De af os der er tilbage ved bordet taler lidt om dåb og tro
generelt. Malene fortæller at de har valgt dåben fra. I stedet
holder de en navngivningsfest i august. De fire andre er enige
om, at det er traditionen, der er den vigtigste årsag til at de
har valgt at lade deres børn døbe.
Agnethe tager hul på det svære emne: ”Der er ingen tvivl
om, at jeg har et stærkere tilhørsforhold til kirken end min
mand har. Det sidder dybere i mig end det sidder i ham. Men
jeg sorterer lidt i det jeg hører i Bibelen, må jeg indrømme.
Jeg har min
egen tro. Det var dog
svært
at forestille

Mathias Maarslet

Sofia Schmidt
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sig, at han ikke skulle døbes. Det har noget med tilhørsforhold at gøre, tror jeg. Det var en rar og tryg følelse,
at han blev døbt.”
”Sådan havde jeg det også”, siger Heidi. ”Selvom jeg
aldrig har gået meget i kirke, var jeg ikke i tvivl om at
han skulle døbes.”
Agnethe fortsætter: ”Man kunne nu godt blive i tvivl,
når man tænker på de grusomme historier kirken har
været en del af, men det vælger jeg at overhøre. For
jeg tror langt de fleste har det sådan, at der måske er
et eller andet man ikke kan sætte ord på. Jeg selv har
en naturvidenskabelig baggrund. Man ved f.eks. at universet udvider sig, men hvor udvider det sig hen? Vi ved
meget, men måske ikke det hele…”
Og Heidi slutter: ”I dag har de fleste en uddannelse, en
viden. En gang var det nemmere at tro på det, man fik
fortalt. I dag er det sværere. Alligevel vælger de fleste
af os dåben til…”
Nu har der sænket sig en dejlig ro over huset. Flere af
børnene drikker mælk, og de hyggelige veltilfredse lyde
af spisende børn er det sidste jeg hører før jeg siger tak
for kaffe og går ud til min bil.

Mariann Kristiansen

40 år, gift og mor til tre.
Sognepræst i Tirstrup, Fuglslev, Hyllested og Rosmus.

mødreglæde

Lukas Lajgaard Spangberg
Viktor Lampe Jensen
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Kirken rækker hånden ud

- også efter dåben
Hvad gør man når ens barn er døbt, og man står med opgaven at ”oplære i den kristne tro?”
Af sognepræst Morten Bay-Mortensen
Alle kirker i Syddjurs har forskellige tilbud om børneaktiviteter, der giver forældre en håndsrækning.
I Mørke satser sognepræst Maria F. Rasmussen på børnegudstjenester. I Ebeltoft har sognepræst Heidi Bisgaard været med til at udvikle en bred vifte af aktiviteter.
Begge steder handler det om, at børn og også deres forældre
kan lære om kirke og kristendom gennem sange, musik, bibelhistorier og teater.

På børnenes betingelser

Når du kan skelne mellem godt og ondt, er du i kirkens øje
voksen: 12-13 års alderen. Sognepræst Maria Frederikke
Rasmussen oplever, at guds
tjeneste med de små
giver god mening.
"Vi gør det helt
anderledes end
om søndagen, hvor
en hel
times

højmesse med utålmodige børn ikke er den mest per-fekte
kombination".
Børnegudstjenesterne starter kl. 17 og de er formet helt på
børnenes præmisser. "Jeg tager udgangspunkt i den måde de
ser kirkerummet på: Her er en lang gang perfekt til løb! For
enden er der en indhegning foran et stort maleri, perfekt til
leg. Og rummet giver bare et fedt ekko, så det kalder på at
råbe: Hvad drikker Møller”.
Så rummet indbyder til, at børn larmer, men man skal ikke
tage fejl: "Det er også den måde de oplever på, gennem leg
og aktivitet. Vi har f. eks. haft indfangning af 100 får, eventyrvandring og opbygning af et livstræ".

Fortælling fungerer

Maria Frederikke Rasmussen former alle aktiviteter ud fra en
historie fra Bibelen. Sang er desuden et væsentligt element,
og ofte bruger hun andet end salmebogen. "Det kan bl.a.
være sjove gendigtninger over bibelfortællinger, som
vi synger på melodier børnene kender, f. eks. Mariehønen Evigglad".
Bøn, velsignelse og Fadervor hører naturligvis
også med i en børnegudstjeneste, men
her bliver de sat ind i en ny sam-

menhæng, som passer til målgruppen. "Nogen gange kan det
være gavnligt for både store og små, at tingene kommer lidt
ned i niveau. At spørgsmålene bliver stillet, når de opstår. Og
også præsten kan lære noget, for børn har en umiddelbarhed
og en nysgerrighed, som sætter høje og akademiske tanker
til vægt og åbner for en helt anden måde, at se tingene på".
"Børnegudstjenester er en af de oplagte muligheder for at
vise, at kirken har noget at byde på i det moderne liv for travle
børnefamilier".

Pasta og kødsovs

Samværet mellem børn og voksne udstrækker man i Mørke
til også at spise sammen efter gudstjenestens halve time. I
sognegården sørger menighedsrådet for, at der bliver serveret aftensmad, som regel pasta med kødsovs.
"Når de små forlader bordet og løber rundt og leger, får de
voksne en hyggesnak og lidt voksensamvær. Hele herligheden slutter omkring kl. 19, så alle kan komme hjem i seng i
ordentlig tid", fortæller præsten, som fastslår, at også børnegudstjenester er ”rigtige” gudstjenester.

”Rummet giver bare et
fedt ekko, så det kalder
på at råbe, Hvad drikker
Møller”
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”Kirken har
noget at byde på
i alle aldre”

Kirken er med fra fødslen:

- de små synger
Af sognepræst Morten Bay-Mortensen
Dåben er ofte den første gang et barn kommer i kirken. Det
sker typisk omkring 3-måneders alderen. Men de helt små og
deres forældre kan også opleve kirken omkring den særlige aktivitet, som hedder babysalmesang.
Det tilbyder man i bl.a. Ebeltoft kirke, hvor sognepræst Heidi
Bisgaard lejlighedsvis samler et hold babyer og deres mødre
i barselstiden.

livet er en gave". Babysalmesang handler ikke om forkyndelse,
men nærvær med sit barn. Aktiviteterne er enkle: Man synger, vugger, ser sit barn i øjnene, hører musik og ikke mindst
er sammen.
Heidi Bisgaard: "Man får naturligvis et kendskab til kirken
salme- og sangtradition, og jeg tror på, at vi ligesom leger en
musikalitet ind i de helt små, og der er ingen tvivl om, at den
særlige stemning og ro, der opstår, ligesom følger med hjem
som et godt fundament for det man gerne vil give sit barn".

Babysalmesang er et godt sted

Kirken er der også, når børnene bliver større

"Det fungerer som et åbent og stående tilbud, og det er bare at
henvende sig til mig, så prøver jeg at få sat en gruppe sammen
med en 6 til 10 babyer, fortæller Heidi Bisgaard", som også
siger: "Babysalmesang, det er bare et godt sted at komme med
sit barn. Vi mødes i kirkerummet, som jo er det helt naturlige
sted at være, når det store er sket i ens liv, at man har fået
et barn. Det bliver ligesom lidt nemmere at forholde sig til, at

I Ebeltoft, Dråby og Handrup kirker har man udviklet forskellige
aktiviteter for børn i alle aldre op til konfirmationsalderen: Ud
over spaghettigudstjenester, som er en kombination af børnegudstjeneste og fællesspisning, har man udviklet tradition for
at børn og unge deltager i høstgudstjenesten med ansvar for
at bære frugt og grøntsager ind i kirken. Heidi Bisgaard har
sammen med organist Judith Völker etableret en Teater- og

Musikgruppe, som arbejder med musicals. Dertil kommer, at
Judith Völker står for at lede kirkernes børnekor, som er et godt
tilbud til alle børn, der kan lide at synge. Det er endnu en af de
måder, som giver fortrolighed og kendskab til kirkens traditioner og musik.

Åben kirke for alle aldre

Heidi Bisgaard siger: "Vi vil gerne, at forældre og børn oplever,
at kirken har noget at byde på i alle aldre, og at vi er en åben
kirke, der møder mennesker, hvor de er. Vi tror, at vi kan hjælpe
familierne med at skabe en fortrolighed med kirken og kristendommen. At de store fortællinger kan gøre os lidt klogere på livet. Børn er jo umiddelbare og ublufærdige og stiller spørgsmål
til mange ting, også om Gud. Det spiller vi med på, og måske
kan deres oplevelse i kirken åbne for samtalen derhjemme, så
de voksne har lidt lettere ved at gå ind i alt det, der har med
kirke og kristendom at gøre. Ja, at man kan sætte ord på, hvad
det betyder at være døbt og hvorfor vi har en kirke".
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Egon…Elsa…K
Liam…Clar
Sagt om navnet:

Historien:
Af sognepræst Henning Nielsen

Barnet bæres op ad kirkegulvet på sin Gudmoders
arm, det bæres hen til dåbshavet, og der, på den anden side, står præsten, som er valgt og viet til at være
repræsentant for alt det, barnet skal til at leve i nu.
”Hvad er barnets navn?”, spørges der. Gudmoderen
siger det navn, som barnet herefter skal kende sig ved
og kendes af andre ved – fornavnet er barnets eget
særlige navn, og efternavnet viser, at det har
slægtninge, som kendes ved det, og som vil
forpligte sig til ikke at forlade det.
Præsten gentager barnets navn, højt og tydeligt,
så alle i kirken kan høre det; derved forpligter han
samfundet til at anerkende det nye menneske, at folk
ikke siden skal komme og sige: vi vidste ikke, han der
hørte med! Og derfor er dåbsattesten
et retsgyldigt dokument.
Anna Sophie Seidelin.

” ... kalde dig med navne,
min sjæls behag,
Alle gode navne, som bedst jeg ved:
Moder, søster, elskte: min kærlighed!”
Jakob Knudsen
"Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
Og nyn på det navns
Med nåden i favn,
Al jorden, til salighed givet!"
N.F.S. Grundtvig

Navn og identitet

Navnet er et identifikationsredskab. Iflg Den Store Danske Encyklopædi er personnavnets primære opgave at identificere det enkelte
menneske. Personnavnets symbolfunktion er derfor af stor betydning.

Navnemagi

En skik, der beror på en opfattelse af, at der er identitet mellem en
person og personens navn. Navnemagi er bl.a. baggrund for den tidligere skik/overtro, der gik ud på, barnets navn ført må nævnes ved døbefonten. Hvis navnet var kendt inden dåben, kunne det betyde ulykke
for barnet.
På samme måde blev det anset for meget uheldigt, hvis et barn blev
opkaldt efter en afdød søster eller bror.
Gennem tiden har de navne, vi giver vore børn, i høj grad beroet på familietraditioner. Det har gennem tiden været meget almindeligt at opkalde familiemedlemmer, der har eller har haft et godt rygte i familien.

Kendisser skaber navnemode

Der er også de såkaldte idolnavne: I 1950’erne og 1960’erne var det
Flemming (efter Flemming-bøgerne),
Jan (efter Jan-bøgerne), Kim (efter bogen om frihedskæmperen Kim
Malthe-Bruun), Laura (efter Laura-bøgerne og Det lille hus på prærien)
samt Ida og Emil (efter bøgerne om Emil fra Emil fra Lönneberg).
Men det har også været skik at opkalde sine børn efter berømte landsmænd inden for kultur, sport eller politik. En helt speciel rollemodel for
navne er de navne, der benyttes i kongehuset.

Engelske navne blev moderne

Anden Verdenskrig betød, at Danmark var ret isoleret under stort set
hele besættelsen. Derfor blev det, efter befrielsen, meget almindeligt
at benytte engelske eller amerikanske navne: Allan, Benny, Freddy,
Johnny, Tommy og Willy eller Alice, Conny, Mary, Joan og Nancy.
I perioden 1970 og fremefter blev det meget almindeligt, at drenge
fik engelskklingende navne, som Brian, Kenneth, Nicklas, Sebastian,
Oliver og Patrick. Og for pigerne: Regitze, Patricia, Pernille, Michelle,
Nadia, Katja, Natasja og Isabella.

De gamle navne holder
Hellere et godt navn
end megen rigdom.
Ordsprogenes bog, 22:1

Barnet lærer sig selv at kende gennem sit navn,
siger Karen Blixen

Et grønlandsk ordsprog siger:
Du bor i dit navn!

Men navnemoden er lunefuld. Således oplevede vi omkring årtusindskiftet, at de gamle navne kom igen. Drengene blev rask væk døbt: Asbjørn, Valdemar, Victor, Thor, August og Gustav kom på mode. Medens
pigerne kom til at hedde: Emma, Victoria, Amanda, Clara og Isabella.
Det er dog stadig sådan, at fordi navneskikkene ændres, men at det
ikke gik så hurtigt for bare 30 år siden, så er de mest almindelige navne
til mænd: Peter, Jens, Lars og Michael, hvor mere end 50.000 personer
i Danmark hedder Peter til fornavn, medens de almindeligste navne
blandt kvinder er:
Anne, Kirsten, Hanne og Mette, hvor Anne indtager førstepladsen med
godt 47.000, skarpt forfulgt af Kirsten med næsten 45.000.
Hvis vi tager efternavnene med, er det stadig Jensen, Nielsen og Hansen, der indtager de tre første pladser.
Jensen og Nielsen med næsten lige mange, dvs. godt 264.000, medens godt 220.000 hedder Hansen.

Torsdag 19. september 2013 Din Kirke

Knud…Bodil…
ra… Noah…
Navne top-45 for børn født i 2012
Drengenavne født i 2012

Nr.

Navn

Antal

Pr. 1.000

Placering i 2011

Nr. Navn

Antal

Pr. 1.000

Placering i 2011

1

Sofia

552

20

(6)

1

William

580

20

(1)

2

Ida

529

19

(2)

2

Lucas

572

19

(9)

3

Freja

514

18

(10)

3

Victor

570

19

(5)

4

Emma

512

18

(1)

4

Noah

528

18

(3)

5

Isabella

429

15

(5)

5

Oscar

515

17

(11)

6

Sofie

427

15

(7)

6

Liam

497

17

(47)

7

Maja

408

15

(13)

7

Frederik

487

16

(7)

8

Laura

407

15

(4)

8

Emil

476

16

(4)

9

Clara

404

14

(3)

9

Oliver

476

16

(2)

10

Mathilde

396

14

(9)

10

Magnus

463

16

(6)

11

Anna

388

14

(8)

11

Mikkel

457

15

(8)

12

Josefine

381

14

(14)

12

Alexander

421

14

(10)

13

Caroline

375

13

(11)

13

Mathias

411

14

(12)

14

Alberte

371

13

(16)

14

Elias

402

14

(15)

15

Lærke

354

13

(12)

15

Malthe

399

13

(14)

16

Karla

338

12

(17)

16

Sebastian

384

13

(13)

17

Alma

335

12

(20)

17

Anton

382

13

(21)

18

Victoria

326

12

(18)

18

Christian

365

12

(16)

19

Ella

321

11

(27)

19

Villads

365

12

(19)

20

Liva

310

11

(15)

20

Carl

358

12

(22)

21

Olivia

288

10

(19)

21

Mads

348

12

(17)

22

Frida

274

10

(23)

22

August

335

11

(28)

23

Mille

273

10

(21)

23

Benjamin

330

11

(25)

24

Emilie

271

10

(25)

24

Tobias

296

10

(20)

25

Agnes

267

10

(30)

25

Valdemar

296

10

(24)

26

Marie

242

9

(26)

26

Alfred

279

9

(36)

27

Sara

240

9

(22)

27

Johan

273

9

(43)

28

Julie

233

8

(24)

28

Marius

263

9

(50)

29

Nanna

212

8

(28)

29

Jakob

262

9

(30)

30

Filippa

197

7

(33)

30

Jonas

245

8

(31)

31

Naja

192

7

(40)

31

Nikolaj

242

8

(26)

32

Nicoline

186

7

(31)

32

Aksel

239

8

(42)

33

Signe

178

6

(29)

33

Marcus

235

8

(27)

34

Johanne

177

6

(34)

34

Silas

231

8

(23)

35

Emily

176

6

(43)

35

Adam

229

8

(32)

36

Merle

173

6

(48)

36

Felix

227

8

(41)

37

Silje

173

6

(36)

37

Rasmus

227

8

(40)

38

Lea

172

6

(37)

38

Jonathan

223

8

(35)

39

Rosa

168

6

(53)

39

Andreas

213

7

(33)

40

Astrid

166

6

(39)

40

Sander

212

7

(29)

41

Ellen

166

6

(45)

41

Albert

211

7

(51)

42

Asta

163

6

(38)

42

Storm

211

7

(38)

43

Katrine

162

6

(46)

43

Philip

204

7

(37)

44

Silke

162

6

(54)

44

Gustav

201

7

(18)

45

Celina

161

6

(41)

45

Tristan

200

7

(45)

Kilde: Danmarks Statistik

Pigenavne født i 2012
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Livet er en dejlig gave
der er no'en, som du kan li'
Du har ligget i en mave,
den var lun at ligge i.
Æg og sæd blev sammenblandet
og så var et barn på vej,
svømmede rundt i fostervandet
for en dag at blive dig

Noget om det største

under
Af Lars Norman Thomsen

Præsten, digteren og speedsnakkeren Johannes Møllehave satte for år tilbage ny tekst til Halfdan
Rasmussens dejlige digt ’Noget om helte’.
I Møllehaves version starter det med selve undfangelsen og slutter med dåben i kirken.
Johannes Møllehaves digt er på samme måde som Benny Andersens smukke ’Barndommens land’
nutidige bud på evergreens ved dåbsfester hvor der læses op eller synges, så både små og store
kan være med.

Indsvøbt i en fosterhinde
lå du i dit paradis,
og der var så rart derinde,
så du blev i månedsvis.
Men når maver bli'r for tunge
og for stram den spændte hud,
er det som den lille unge
pluds'lig syn's at den vil ud
Og du glemmer alt det andet
under fødslens store NU.
Først så kommer fostervandet,
og derefter kommer du!
Og når først du så har skreget
- var det bedre, hvor du lå? bli'r du pudret, målt og vejet
og får egen dyne på
Livet er en dejlig gave,
navnlig nu, da du kom ud.
Underet i kvindens mave
er et under, gjort af Gud.
Over dig står himlen åben.
Gud har fulgt dig på din vej.
Derfor bæ'r de dig til dåben.
Præsten si'r: Gud elsker dig
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Den største lykke

- den femte årstid
Af Lars Norman Thomsen
Digteren Frank Jæger (19. juni 1926 på Frederiksberg – 4. juli 1977) udgav
i 1950 digtsamlingen ’De fem aarstider’, hvor barnet, den lille ny, beskrives
med en glæde og en jubel, som alle forældre kan nikke genkendende til.
Barnet er selve symbolet på den femte årstid.
I samlingen findes digtet ’Forårssuiten’ - skrevet til datteren Ene, ”jordens
nye navle, der var kommet til verden i 1950.
Digtet er stadigvæk en sand glæde og evig fornøjelse at gå på opdagelse i
for både nuværende og kommende forældre, og de forældre, der fortsat i ny
og næ tager en tur ned ad Mindernes Alle’ til dengang, hvor skoven blev grøn
i september, fordi endnu en lille ny havde meldt sin ankomst, og siden det,
der fulgte i kølvandet og havde en første kulmination i dåben.

Vore legemers ur faldt i slag,
du lille kukker kom frem.
Selv vorden kalder du os
tilbage til tidens begyndelse
Standser alverdens mennesker
ikke nu for at høre din stemme?
Kimer ikke byens klokker
for at forkynde, at du er kommet?
I din vækst vil vi genkende
aarenes langsomme ophobning.
Du er ønskernes opfyldelse,
slægtens ypperste, jordens nye navle.
Vi bærer på den største glæde,
vore hjerter vokser ud i alle lemmer.
Alting ler os ny i møde,
når din haand ligger i vor.
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Jakobs

drøm

Fortælling af Gunda Jørgensen
En mand ved navn Jakob lagde sig engang til hvile på et øde
sted, med en sten som hovedgærde. Han var på flugt hjemmefra, for han havde narret sin far og snydt sin bror, og nu
var han helt alene. Bange for både fortid og fremtid lå han
på jorden og så op i himlens utallige stjerner. Så faldt han i
søvn og drømte.
Og han så, at mørket åbnede sig, og han så lige ind i himlen,
og der, ved himlens borgeled, stod Gudfader selv, og flokke af
engle løb op og ned ad en stige, der rakte fra himmel til jord.
Jakob opdagede, at stigen stod plantet lige over hans hoved
på den sten, han havde lagt sig til at sove på. Men det øverste af stigen forsvandt ind i himlen et sted, han ikke kunne
øjne.
Jakob betragtede den forunderlige engledans op og ned ad
stigen, der lyste i natten, og højest oppe fra hvor der var mest
lys, kom en stemme, og det var Gud selv der talte, og det var
Jakob han talte til, og han sagde: Jeg er Herren, din fader
Abrahams og Isaks Gud! Det land, du hviler på, giver jeg dig
og dit afkom; dit afkom skal blive som jordens støv, og du skal
brede dig mod vest og øst, mod nord og syd; og i dig og i din
sæd skal alle jordens slægter velsignes; se, jeg vil være med
dig og vogte dig, hvorhen du end går, og føre dig tilbage til
dette land; thi jeg vil ikke forlade dig, men opfylde alt, hvad
jeg har lovet dig.
Jakob vågnede af sin drøm og sagde ud i luften og til sig selv:
Sandelig, Gud er på dette sted, og jeg vidste det ikke. Her er
Guds hus og Himlens port.
Så tog Jakob stenen, han havde hvilet på, og han rejste den
op, så den stod som tegn og vejviser. Han ville kunne finde
stedet igen, og han kaldte det Betel, og det navn betyder
Guds hus.
Døbefonten er en sten af samme slags som en Jakob fandt
og drøm i. Døbefonten står i kirken som tegn og vejviser; den
siger, at her er Guds hus og himlens port. Og den er det sted,
hvor stigen fra himlen rører ved jorden. Døbefonten tegner
forbindelsen til det store lys og himmeldybet som vi ikke kan
se, men hvor Gudsordet kommer fra.
Og til barnet der holdes over dåben siger Gud det samme
som han engang sagde til Jakob: Jeg Herren, din fars og din
mors og din Gud. Jeg vil være med dig og vogte dig, hvorhen
du end går.
Og jeg fører dig hjem igen, jeg forlader dig ikke.
De ord taler Gud til barnet i dåben, og når de er sagt, så ved
vi, at her er visselig Guds hus og himlens port.

Fra Askelysningen.
Bibelske prædikener og legender.
Forlaget ANIS, 1989

Jakobs drøm. Malet af Olivia Holm-Møller

I Fiskens Tegn
Af: sognepræst Henning Nielsen
Helt tilbage i oldtiden var det almindeligt, at man først blev
døbt som voksen – og efter at man havde fulgt en dåbsundervisning gennem længere tid. De voksne blev i oldtiden døbt
ved at dåbskandidaten blev dykket helt ned i en flod, en sø
eller et egentligt dåbsbassin, en såkaldt piscina.

Piscina er latin. Betyder egentlig fiskebassin eller fiskedam. Sikkert fordi
Kristus ofte afbildes som en fisk. Igen
et ordspil, idet fisk på græsk hedder
IXTYS , der samtidig er forbogstaver i
ordene: Jesus Kristus Guds Søn Frelser. Under kristenforfølgelserne i oldkirken nøjedes de kristne derfor med

at tegne en fisk, for med denne tegning
bekendte de deres tro på Jesus Kristus
som Guds Søn og verdens Frelser!

dejligt og livsbekræftende at tænke på, at alle børn i sognet,
gennem mange hundrede år, er blevet døbt ved eller i samme
font og stort set med de samme ord, i hvert fald selve døbeordene: Jeg døber dig i Faderens, Sønnens og Helligåndens
navn!

Allerede i den tidlige middelalder var det dog blevet almindeligt, at foretage barnedåb i stedet for voksendåb. Spædbarnedåben blev samtidig betragtet som et vidnesbyrd om,
at troen ved dåben ikke var eller skulle være en menneskelig
præstation, men alene en gave fra Gud.
Da barnedåben blev almindelig, foregik denne i en døbe-font,
hvor ordet dåb betyder dyppe, mens ordet font skal minde os
om dåben som livets kilde.
(Font kommer af det latinske ord, fons, der betyder kilde.)
De allerældste døbefonte var af træ og stod i de tidligste
trækirker tilbage i vikingetiden.
Sporene af disse fonte er stort set forsvundet i dag.
Døbefontene, som vi ser dem i vore gamle kirker i dag, er som
oftest af granit og det ældste stykke inventar i kirken. Det er

Døbefontenes udsmykning
er et kapitel for sig

Langt de fleste af de middelalderlige døbefonte rundt om i
vore kirker er rigt udsmykkede.
Meget tyder på, at døbefontenes udhuggede motiver oven i
købet har været bemalet.
De fleste af motiverne på de gamle døbefonte forestiller
mennesker i kamp med dyr eller dyr i kamp mod dyr. En del
motiver forestiller også mere fantasifulde væsener, fx løver
med menneskehoveder. Disse løve-mennesker skulle afværge det ondes magt.
På mange granitfonte er der øverst på fonten udhugget en
tovsnoning, der skal symbolisere et reb. Måske skal rebet
symbolisere, at dåbens kraft kan holde de onde magter i ave.
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Dåbssalmer
Sov sødt, barnlille

1Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
så sødelig sov
som fuglen i skov,
som blomsterne blunde i enge!
Gud Fader har sagt:
Stå, engle, på vagt,
hvor mine de små er i senge!
2 Gudsfingrene grande
slog kors for din pande,
Guds Enbårnes røst
slog kors for dit bryst,
thi skal ingen djævel dig skade;
nu kan i din dåb
med saligheds håb
din sjæl og dit hjerte du bade.
3 Læg hænderne sammen,
da lægger sig amen
til Frelserens bøn,
som stiger i løn
og lyder, hvor englene kvæde;
i Himmerigs kor
det lille Guds-ord
omfavne Guds engle med glæde.
4 De råbe, de sjunge:
På jordklimpens tunge
et ord af Guds Søn
er blevet til bøn,
svang hid sig på åndedræts-vinger;
Gud Fader i løn,
sig ja til den bøn!
Fra lavland livsalig den klinger.
5 Og alle de købte,
i Jesu navn døbte,
som striden har stridt,
som døden har lidt,
gik ind til den evige hvile,
istemme så lydt
halleluja nyt,
at englene tie og smile.
6 Da drypper som duggen
der manna på vuggen
til barnet på jord
fra englenes bord,
du finder med smil det i morgen;
og klarøjet brat
du siger godnat
til tvivlen og frygten og sorgen.
7 Sov sødt, barnlille!
Lig rolig og stille,
og nyn på det navn
med nåden i favn,
al jorden til salighed givet!
Nyn: Jesus er min,
så favr og så fin,
min Jesus er lyset og livet!
N.F.S. Grundtvig 1844 1850 og 1864.
Bearbejdet 1872.
Mel.: Thomas Laub 1915

Du fødtes på jord

1 Du fødtes på jord
og lå som et spædbarn i favn hos din mor.
Du leged, du voksed, du lo, og du græd;
hvor vi end skal være, dér følger du med
som livsglæden bag
hver gudskabte dag.
2 Hver gudskabte dag
blev levet af dig til vor Herres behag.
Hvor vi ser en tigger, der er til besvær,
dér rækker du gudsbarnet menneskeværd
- det daglige brød
fra fødsel til død.
3 Fra fødsel til død,
dér færdes vi sikkert på ordet, der lød
da kvinderne, tynget af sorg og fortræd
fandt hvidklædte engle i gravmørkets sted.
Din død var en dåb
til tro og til håb.
4 Til tro og til håb
blir børnene lagt i din favn under dåb.
Dér tar du imod dem og giver dem magt
til nyfødt at leve på det, du har bragt:
Velsignelsens ord
til liv her på jord.
5 Til liv her på jord
er brødet og vinen på alterets bord.
Dér kommer vi trætte, dér knæler vi ned;
du løfter dit ansigt og lyser Guds fred.
I dig får vi ord
til bønnen fra jord.
6 Så beder vi: Giv
os mod til at leve et menneskeliv,
at vokse i kærlighed, folde os ud,
til alt bliver ét i en lovsang til Gud,
som sendte sit Ord
i dig her til jord.
Lisbeth Smedegaard Andersen 1984 og
1996.
Mel.: Erik Haumann 1987

Se og hør flere dåbssalmer:
dendanskesalmebogonline.dk

Sov sødt, barnlille!

Det er nok de færreste, der ved, at denne salme er skrevet af et menneske, der netop har været igennem en dyb,
sjælelig krise.
Grundtvig var på en rekreationsrejse hos nogle af sine
præstevenner i Sydsjælland, da han skrev salmen.
Salmen er en trøstesalme. Den er af Grundtvig selv blevet kaldt ”Vugge-Visen for Guds-Barnet”. En beroligende
salme for et anfægtet menneske.
Men alligevel vil mange vist først og fremmest betragte
salmen som en dåbssalme.
Ikke mindst vers 2 minder os om vor dåb, når Grundtvig
taler om ”Guds fingrene”, der slog kors for vor pande og
Guds røst, der slog kors for vort bryst. Det er korstegnelsen ved dåben, vi tænker på. Korstegnelsen er jo netop et
levn fra en djævleuddrivelse. Så når korset er tegnet for
barnets bryst, kan ingen djævel skade mere.

I vers 3 tales der om Frelserens bøn, altså Fadervor, der jo
netop bedes for dåbsbarnet ved døbefonten. Derfor kan
vi også synge med på det sidste vers, fordi det lille Gudsbarn – i dåben – er omfattet af Guds Nåde i Jesus Kristus,
som er lyset og livet!

Du fødtes på jord

De første tre vers af salmen er en henvendelse til Jesus,
der – som du og jeg – fødtes som et menneskebarn, der
hviler i moders kærlige og beskyttende favn. Men da han
blev voksen var han den, der rakte den besværlige og ringeagtede tigger menneskeværd som et Gudsbarn!
I vers 4 handler salmen nu om hvert menneskes dåb, hvor
vi – som børn – lægges i Jesu favn og dermed får magt og
kraft til at leve som Gudsbørn på jorden med velsignelsens ord.
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Af sognepræst Morten Bay-Mortensen
Som nybagte forældre lærte Susanne og Morten, hvor vigtigt det var, at have faste ritualer,
når der skulle puttes.
For godt 4 år siden blev de forældre til Juliane de lærte sig hurtigt en god måde at slutte
dagen af på. Det blev med en to-tre faste sange med bønnen Fadervor.
"Lige fra starten kunne vi mærke, hvor meget den faste rytme betød for Juliane. Hun var som
helt lille lidt urolig, men med et fast putteritual blev det nemmere for os alle tre", fortæller
Susanne.

Be’ til

FruHerre
- det ikke

bli’r værre

Til daglig er hun præst i Nimtofte, Tøstrup og Nødager og Morten er ingeniør. For halvandet
år siden voksede familien med Mathias, og nu er parrets tredje barn på vej. Så de kender
meget til den omvæltning det er at blive forældre og være en familie, hvor en travl daglig skal
fungere for både børn og voksne - og hver dag skal slutte godt.
"Ritualer er bare gode, når børnene bliver trætte. Så gør vi det på den samme måde, og så ved
de, at de skal til ro. Der er mange måder man kan gribe det an på, men vi har en model, som
giver tryghed og ro. Det er ganske lavpraktisk, men det fungerer godt".

"Morten og jeg putter hver anden aften på skift,
og på sengekanten gør vi sådan her:
Synger først en fast bamsesang og så beder vi Fadervor.
Så synger vi igen, og der bruger jeg

Nu lukker sig mit øje
og Ingen er så tryg i fare".
"Alle kan jo synge, og er der noget børn bliver trygge og rolige ved, er det jo at høre fars eller
mors stemme. Det elsker de. Det handler jo i virkeligheden om at gribe de enkle muligheder,
som man har for et godt putteritual. Kristendommen giver nogle nemme værktøjer til forældre
med fx salmer".
I nogen familier kan det blive en stor vanskelighed, at få ro på og få børnene til at sove. Men
som Susanne siger: "Brug hjertet i stedet for hovedet og find en enkel, men fast rytme. Børn
elsker jo ritualer og faste vaner".
Og så tilføjer Susanne i øvrigt: "Brug dog Fadervor. Lad børnene få den ind på rygraden, når de
hører den hver aften - og selv begynder at sige med på den, selvom de ikke forstår ordene. For
det er jo den første gave de har fået, fra den dag de blev døbt.
Den følger med hele livet, og det er godt at have lært både
at bede for og bede med nogen".

