Drop-in dåb i Klosterkirken
På skuddagen lørdag d. 29. februar er
der drop-in dåb i Klosterkirken fra kl.
14-17. Første drop-in dåb i Danmark
var i september 2017 i Kristkirken på
Vesterbro i København, og siden har
drop-in dåb spredt sig over hele landet,
og nu er konceptet for første gang her i
Horsens. Initiativet er fælles for hele
Horsens provsti, og en gruppe præster
fra hele Horsens vil være klar til at tage
imod dem, som gerne vil døbes i
Klosterkirken denne dag.

Hvad er drop-in dåb?

venner. Hvis man er under 18 år skal

Drop-in dåb er for alle. Det er både for

man have sine forældre med.

unge og voksne, og for dem, som

Når man møder op, får man en kort

ønsker deres børn skal døbes. Som

samtale med en præst, og bagefter

navnet ”drop-in dåb” antyder skal man

bliver man døbt i kirken. Dåben foregår

ikke tilmelde sig, man møder blot op i

helt som vi plejer, bare uden

kirken med billedlegitimation på dagen,

tilmelding. Der vil være musik i

f.eks. pas eller kørekort. De, der ønsker

kirkerummet, og bagefter byder vi på

at blive døbt kan komme når som helst

kransekage og en forfriskning samt en

i tidsrummet 14-17, enten alene eller

valgfri dåbsgave. Det kan være Bibelen,

sammen med familie og

en af de gode gendigtninger af Bibelen

Drop-in dåb kræver ingen planlægning

eller en salmebog.

eller stor fest, det er helt nede på

Hvorfor findes drop-in dåb?
For mange kirkevante mennesker er
det en naturlig viden, at der er mange
muligheder for at blive døbt: Barnedåb,
voksendåb, konfirmanddåb og
lørdagsdåb. Men med drop-in dåb er
det blevet tydeligt for en langt større
gruppe mennesker, at man kan blive
døbt i alle aldre og på alle tidspunkter.
Drop-in dåb er den åbne invitation, der
illustrerer den imødekommenhed og
det favnende fællesskab, som vi ønsker
Folkekirken skal være.

jorden og passer til det moderne liv.
Drop-in dåben er en mulighed for at
blive døbt ved en gudstjeneste, hvor
man kan være mere anonym, end man
kan ved højmessen søndag formiddag.
Ved drop-in dåben er man desuden en
del af et fællesskab, hvor man er
sammen med andre mennesker, der
ligesom én selv ikke er døbt, men lige
straks bliver det. Det adskiller sig fra
højmessen, hvor man er omgivet af
mennesker, der allerede er
medlemmer. Det kan være svært at
være den nye i fællesskabet. Drop-in
dåb er derfor en god måde at invitere

Man skal ikke bestå en eksamen eller

nye mennesker ind i vores gamle

tro på en bestemt måde for at blive

fællesskab.

døbt. Dåben er først og fremmest Guds
”Ja” til den døbte. Der kan være mange
forskellige praktiske årsager til, at man
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ikke er blevet døbt, og at der ikke har

Horsens Klostersogn.

været en anledning til det. Men det
skal ikke være svært at tage
beslutningen om at blive døbt, derfor
inviterer vi til drop-in dåb.
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