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Babyboom i Tved 
Hver mandag samles en lille gruppe kvinder over en kop kaffe i Kirkely og så går det ellers løs med 
hækleriet. Der bliver produceret dåbsklude med forskellige kristne til de mange dåbsbørn, der for 
tiden vælter ind i kirken om søndagen.  
Det arbejde, disse kvinder leverer, er af stor betydning. 
Hvert barn, der bæres til døbefonten og får tre håndfulde vand over hovedet, bliver efterfølgende 
tørret med netop en af disse klude, som dåbsfamilien får med hjem. På den måde kan kluden følge 
barnet som et minde fra en stor dag. 
 
Dåben har stadig en stor betydning for mange. For nogen er det kun en tradition, mens der for 
andre ligger en dybere tro bag handlingen. 
Uanset af hvilken årsag, man vælger at få sit barn døbt, er det en relationel handling. Der skabes 
en relation mellem Gud og barnet, som så selv kan bekræfte relationen ved en eventuel 
konfirmation, når det bliver ældre. 
 
Jeg har altid elsket dåben. De symbolske tre gange vand over hovedet gentages ved kistens tre 
gange jordpåkastelse. De samme ord lyder ved begge lejligheder, liv og død bindes sammen i 
håbet om opstandelse.  
Dog kan det være svært at forholde sig til, hvad dåben er, hvorfor vi holder den, og hvad der 
egentligt bliver sagt ja til.  
Da dåbsteologien ligger mig meget på sinde, vælger jeg at gøre meget ud af dåbstalerne.  
Jeg foretrækker at gøre det jordnært og børnevenligt, hvorfor jeg som oftest inddrager rekvisitter. 
Alt fra fjernstyrede biler, billardkøer og kogte nudler har været inddraget for at belyse dåbens 
betydning og relationstænkningen.  
 
Dåben består af tre særlige skikkelser - nemlig Faderen, Sønnen og Helligånden - som man indgår i 
en relation med. Men den giver også et særligt tilhørsforhold til kirken og menigheden, som man 
nu bliver medlem af. I dåben forbindes både den verdslige og horisontale tilgang til livet med den 
himmelske og vertikale tilgang. Ganske som et kors med barnets liv og unikhed i midten. 
 
Dåben er en gave. Vi ved ikke, hvad livet vil bringe disse små. Men at vide, de er i gode hænder, at 
Gud er med dem, at de er elskede og forstået - uanset hvad der så sker i livet – synes jeg, er en 
kærlighedshandling at lade barnet vokse op med. 
At blive døbt er også en taknemmelighedshandling. Et ritual, hvor man får lov til at takke Gud for 
det barn, man har fået, takke for den gave, som troen er og ikke mindst takke for at blive del i et 
større fællesskab. 
 
Flere og flere i landet fravælger dåben – men ikke i Tved. Her er dåben stadig en naturlig del af 
livets højtider. Og det er en stor glæde for mig at få lov til at døbe så mange og at få lov til at tage 
del i denne vigtige dag. 
Samtalerne med forældrene berører mig dybt. De viser, der stadig findes tilknytning til kirken og 
en åbenhed over for dette gamle hus, som man måske sjældent besøger. 



Uanset hvor meget man bruger kirken og af hvilke årsager, så synes jeg det er fantastisk, at det for 
så mange er fuldstændig naturligt at lade sit barn døbe.  
 
Husk, at alle gudstjenester er åbne for alle.  
Så kig ind næste gang og vær en del af fællesskabet  
 
 


