Hva er faddere?
Fadderne har som oppgave og

Når et barn

ansvar å legge til rette for at barnet

blir båret til dåp,

modnes i sin tro – og dette ansvaret deles med foreldre og
Fra generasjon

menighet.

til generasjon

En fadder skal være over 15 år og

har barna vært

medlem i Den norske kirke eller et

båret til dåpen. Den kristne troen

annet kirkesamfunn som ikke for-

som foreldrene selv vokste opp

kaster barnedåp.

blir vi minnet om at ingen

kan bære seg selv.

med og som betydde noe for dem,

Dåp av større barn, ungdommer

har de ønsket å videreføre til egne

og voksne

barn.
Så når vi bringer barna våre til
dåpen i dag, stiller vi oss i rekken
av mennesker som har opplevd det
verdifulle ved en kristen tradisjon
og tro som en basis i livet.

Det skjer et under
når barnet møter oss hud
mot hud, øynene speiler

Mange barn døpes når de er noen
måneder gamle – og andre blir
døpt senere i livet. Vi er glade for å
kunne legge til rette for at barn i

Guds himmel, gir oss et

ulike aldre, ungdommer, voksne –

glimt av Gud.

eller til og med hele familier – kan
døpes.

Hvor og når?
Dåp skjer som regel i kirken der du
bor. Kirkene i Gruben, Mo og NordRana menigheter har gudstjeneste
så godt som hver søn-og helligdag.
I kirkene i Nevernes, Røssvoll og
Sjona er det gudstjeneste ca. gang
i måneden. Oversikt over
gudstjenester framover finnes i
menighetsblad og på vår hjemme-

Dere blir så kontaktet av presten i
menigheten der dere bor for en
dåpssamtale. Da vil dere gå gjennom praktiske sider ved selve
dåpshandlingen samt få informasjon om menighetens arbeid for

barn og unge. Det er også en anledning for en samtale om hva dåpen er, og tanker og forventninger
dere har.

side. Du kan legge inn forespørsel

Påmelding til dåp:

om dåp på vår hjemmeside, even-

www.rana.kirken.no

tuelt ta kontakt med kirketorget.

Kirketorget:
Åpningstid
Mandag til fredag
kl.10:00-14:00
Telefon 75 12 33 00

Velkommen
til

dåp

