Doppastoral för Kulla pastorat
Inbjudan till dop
1. Att dopet är medlemsgrundande för kyrkan har biblisk, teologisk och historisk grund. De
döptas skara definierar kyrkan som lemmar i Kristi kropp. Gudstjänsten är de döptas
gemensamma handling i vilken de framträder som en enda kropp kring ordet och
sakramentet. Tillsammans har de ansvar för kyrkans liv och Guds rikes utbredande i världen.
Eftersom dopet är grundläggande för kyrkans liv ska det ha en framträdande och prioriterad
plats i pastoratets budgetarbete och anställdas arbetsinstruktioner.
2. Pastoratets dopstatistik är hög. Likafullt arbetar pastoratet aktivt för att nå odöpta med
inbjudan till dop. Föräldrar till nyfödda får inbjudan till dop inom en månad efter barnets
födelse – oavsett om föräldrarna själva är döpta eller tillhöriga.
3. Pastoratet skickar inom en månad inbjudan till dop till odöpta som fyller 18 år.
4. De olika församlingarna inom pastoratet är fria att utforma inbjudan internt.
5. Kommunikationsansvarig administrerar inbjudningarna.
6. Tjänstgörande präst kontaktar dopfamiljen för dopsamtal. Detta kan föras i kyrkan eller i
hemmet.
Dopgudstjänsten
1. Dopet sker företrädelsevis inom ramen för söndagens huvudgudstjänst. Den som tar emot
anmälan om dop informerar om denna möjlighet.
2. Högst två dop får ske i samma gudstjänst.
3. Om dopet inte sker i huvudgudstjänsten förläggs det i andra hand till lördagen.
4. Dopet sker företrädelsevis i kyrkorummet. I annat fall har pastoratet en generös hållning vad
gäller platsen för dop.
5. Arbetsledande komminister ansvarar för utformandet av dopets liturgi. Inom ramen för
Svenska kyrkans handboks instruktioner för dop får liturgin utformas lokalt.
6. Pastoratet har en generös hållning vad gäller särskilda önskemål i samband med dopet såsom
egen dopskål, utformning av dopdräkt odyl.
7. Val av dopljus, dopljusstakar, fadderbrev, dopbevis odyl får göras lokalt. Gemensamma
beställningar är dock att föredra.
Dopuppföljning
1. All gruppverksamhet som församlingarna utför är att betrakta som dopuppföljning, så tillvida
att all gruppverksamhet skall innehålla bön och undervisning i kristen tro samt innehålla
inbjudan till församlingens gudstjänstliv.
2. Inbjudan till församlingens gudstjänster och veckoverksamhet görs inom en månad efter
dopet.

3. Särskild huvudgudstjänst med dopuppföljning firas en gång om året. Inbjudan görs till de som
döpts under året. Sådan gudstjänst kan utformas lokalt.
4. Påskvaka (sk vigilia) skall årligen firas inom pastoratet. I denna ges möjlighet till förnyelse av
doplöftena.
Dopet i konfirmandarbetet
1. Odöpta ungdomar som deltar i konfirmandarbetet erbjuds dopet i tidigt skede för att denne
ska kunna delta i kommunion.
2. Sådant dop utformas i samråd med målsman, konfirmand och konfirmandansvarig präst.
Generösitet ska visas vad gäller dopets utformning samt dag, tid och plats för dopet.
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