Barnedåb

Når dit barn skal døbes i folkekirken
Du kan vælge at lade dit barn navngive eller at lade det døbe. Ønsker du at dit barn skal døbes
i folkekirken sker det ved, at du indskriver barnet til dåb. Det vil sige, at du går hen til den
præst eller til den kordegn i den folkekirke barnet skal døbes i. Hvis du har indskrevet dit barn
til dåb via kordegnen vil du normalt også skulle tale med præsten før selve dåben.
Det er forældrene eller også den der har forældremyndigheden som kan afgøre, om et barn
skal døbes.
Når i har valgt at døbe barnet vil det blive optaget i Jesu Kristi menighed. Når dit barn er
blevet døbt vil det samtidig blive medlem af folkekirken.
Kirkebogen
Det kommer til at stå i kirkebogen at dit barn er blevet døbt. Det står i kirkebogen i det sogn,
hvor i har haft dåben.
Har du valgt en kirke uden for det sogn, som barnet er født i, vil præsten eller kordegnen
orientere det sogn hvori barnet er født.
Rent praktisk har det den betydning at barnets dåbs- og navneattest kan udstedes både i
fødesognet og i dåbssognet.
Hvad skal barnet hedde?
Det er sådan, at alle børn skal have et navn senest et halvt år efter fødslen. Forældre der ikke
gør dette, kan risikere at få dagbøder.
Der er også regler for, hvad barnet må hedde. Derfor har Kirkeministeriet en liste over
godkendte drenge – og pigenavne i Danmark. Kirkeministeriet kan dog give tilladelse til nye
navne.
Hvis du vil vide noget om et navns historie har du mulighed for at gøre dette hos Instituttet for
navneforskning
Hjemmedåb
Der er også noget der hedder hjemmedåb. Hvis dit barn er for svagt eller syg er der mulighed
for at få besøg af præsten hjemme eller på sygehuset. Den foretages normalt af en tilkaldt
præst. Senere skal i have barnet med til en gudstjeneste. Dette kaldes ”fremstilling”.
Nøddåb
Så er der endelig det der hedder en ”nøddåb”. Opstår der en nødsituation er der mulighed for
at et andet menneske kan døbe barnet (nøddåb). Den der døber barnet skal selv være døbt.
Den der døber barnet skal så vidt muligt følge samme ritual som ved dåb i kirken.
Har i ikke fået en præst til at foretage nøddåben, skal dåben anmeldes til sognepræsten.
Herefter bliver dåben indført i kirkebogen.

www.familiekanalen.dk

copyright

