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BAGGRUND
Ved dåben takker vi Gud for vores 
barn, og vi 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 og velsignel-
se. Barnet får en plads i det kristne 
fællesskab med alle dets traditioner 
og bliver medlem af kirken. 

I et bredt folkekirkeligt forum har der 
de seneste år været sat fokus på dåb. 
Flere steder i landet er der på både 
stifts-, provsti- og menighedsråds-
niveau blevet sat større eller min-
dre og meget forskelligartede initiati-
ver i spil for at skabe debat om emnet 
samt skabe aktiviteter for fx at bidra-
ge til, at fastholde et stabilt dåbstal. 
Og flere kirkelige organisationer har 
haft fokus på dåb i form af større eller 
mindre projekter. 

At understøtte menighedsrådene i 
deres arbejde med dåb er en højaktu-
el og væsentlig styrkelse af menig-
hedsrådenes arbejde med kirkelige 
anliggender. På hjemmesiden daabs–
ideer.dk, er der skabt et samlet over-
blik over landets praksisorienterede 
dåbsinitiativer, med henblik på bl.a. 
at skabe en vidensbank til inspirati-
on for samtlige menighedsråd, prov-
stier og stifters arbejde med dåbs-
spørgsmålet. 

FORMÅL
Workshoppen vil synliggøre produk-
ter, arbejdsmetoder, fremme kompe-
tencer til at samtale og skabe debat 
om dåb, og formidle med henblik på 
direkte kopiering og inspiration.
De enkelte menighedsråd vil få in-
spiration til at anvende velafprøvede 

indsatser, spare tid og penge og ud-vikle 
arbejdet med kirkelige anliggen-der 
gennem arbejdet med dåb. 
Workshoppens formål er, at I går hjem 
med en større forståelse af, hvilken 
forandring I gerne vil have på dåbs-
området og med ideer til, hvad I kan gøre 
anderledes. Samtidig er formå-let at få 
skabt et refleksionsrum, hvor vi arbejder 
med, hvorfor vi skal arbejde med dåb. 

MÅLGRUPPE
Alle menighedsrådets medlemmer og 
gerne flere medlemmer fra samme 
menighedsråd.

INDHOLD

§ Aktuel status på dåbstallet
§ Præsentation af Dåbsideer.dk
§ Proces om dåbsspørgsmålet hos dit 

menighedsråd gennem workshop, ved 
at besvare følgende spørgsmål:
1. Hvorfor er dåben vigtig?
2. Hvad gør vi i dag?
3. Hvilke nye ideer har vi?
4. Hvad vil vi gøre anderledes?

FORM
Workshop

VARIGHED
3 timer inkl. pause. 
Kursusstart eksempelvis kl.18.30-21.30

DELTAGERANTAL
Min. 10 pers. og max. 30 pers.

BESTILLING AF KURSUS
kursus@menighedsraad.dk eller
kursuskoordinator, Louise Bøgholm, på 
tlf.: 87 32 21 32
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