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Byd velkommen til verden og send en hilsen på dåbsdagen de første 4 år...

En spændende serie til dåbsbørn og deres forældre. På en enkel og vedkommende måde fortæller materialet
om den kristne tro, som forældrene har ladet deres barn døbe ind i.
En tro hvis indhold og betydning mange forældre ved meget lidt om.

Med udgangspunkt i forældrenes erfaringsverden beskriver materialet centrale aspekter ved den kristne tro.
Der er arbejdet meget med sprogtonen i materialet for at gøre det livsbekræftende og nærværende uden at

virke anmasende eller belærende.

Serien består af følgende:
* Velkommen til verden - et informationshæfte til forældre, når de anmelder fødsel, med fakta om

navngivelse, dåb og en kort beskrivelse af dåbens betydning.
* Dåben i kirken - et hæfte der gennemgår dåbsritualet og forklarer, hvad det betyder.

* Tillykke med dåbsdagen - 1. års tema er glæde. 2. år er tryghed, hvor bl.a. Fadervor omtales. 3. år er temaet
fællesskab og ansvar med bl.a. genfortælling af den barmhjertige samaritaner. 4. års tema handler om at give

børnene en tryg ramme, når deres verden bliver større og mere kompliceret.
* Fadderbrev
* Attestomslag
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