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&b 86 jœ
1  Det

œ œ œ œ œ œ
gung - ar så fint när han

œ œ œ œ jœ
bär dig, mitt barn. Han

œ œ œ œ œ œ
går på så mju - ka san -

&b .œ œ jœ
da - ler. Hans

œ œ œ
man-tel är

œ œ œ
vävd av det

œ œ œ œ jœ
le - nas - te garn. Hans

œ œ œ œ œ œ
arm är så stark, hans

&b œ œ œ œ jœ
doft är så ren. Han

œ œ œ œ œ œ
kän - ner var rot och var

œ œ œ œ œ œ
grop och var sten, och han

&b œ œ œ œ œ œ
nyn-nar en sång, som han

œ œ œ œ jœ
gjor -de en gång till

œ œ œ œ .œ œ
stjär -nor - nas lju - sa ko -

.œ œ
ra - ler.
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2.  Mitt barn, du är buren i Skaparens famn.
Han andas intill dig så nära.
Han håller omkring dig. Han känner ditt namn.
Han gråter med dig, han ler när du ler.
Du är aldrig ensam och oönskad mer,
för du hör honom till,
Herren Jesus, som vill till himmelens glädje dig bära.

hälsning på dopdagen

Psalm 606, Det gungar så fint när han bär dig, mitt barn

VISNINGSE
XEMPLAR



Hej!

det har nu gått  två år sedan ditt barn döptes. Vad kommer du ihåg från dopet? 

Kanske människorna som var med eller sångerna som sjöngs. Kanske festen eller barnets 

skrik. Oavsett vad du minns när du tänker tillbaka på dopet så fick du och ditt barn 

med er två konkreta saker. Ett dopbevis och ett dopljus. Båda sakerna kan i sin enkelhet 

hjälpa till att levandegöra och återskapa minnet av det som hände för två år sedan. 

I dopbeviset står ditt barns namn. Liksom var och när dopet skedde. Kanske står 

det också vilka psalmer ni sjöng. Och om ditt barn har faddrar står också de nämnda 

där. Dopbeviset är det synliga beviset på att ditt barn står i en speciell relation till Gud.

Ditt barn fick också ett dopljus. I dopgudstjänsten tändes det precis efter det att 

prästen hällt vatten tre gånger på ditt barns huvud. Ljuset överlämnades sedan till er 

med orden 

Jag är världens ljus. Den som följer mig skall inte vandra 

i mörkret utan ha livets ljus.

johannesevangeliet 8:12

Ljuset påminner om att inget kan skilja barnet från Guds kärlek. I dopet har ditt 

barn fått ett ljus som lyser upp, inte bara i mörkret, utan i livet. Tänd gärna ljuset på 

dopdagen. Kanske kan ni också bjuda in faddrarna och andra som var med vid dopet. 

Dopet är värt att minnas och att fira. 

Guds välsignelse på den andra dopdagen!

Varmt välkommen till din församlings olika aktiviteter och gudstjänster

Församling

Telefon

Webbsida
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