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Et barn er fødtEt barn er født
Når et barn er kommet til verden, anmelder jordemoderen fød-
slen, og barnet får tildelt et cpr.nr. Hvis barnet er født uden en 
jordemoders medvirken, skal man selv forestå fødselsregistrerin-
gen senest 14 dage efter fødslen.

Hvis forældrene ikke er gift, når barnet bliver født, kan de reg-
istrere faderskabet for at fastslå, hvem der i juridisk forstand er 
far til barnet. Forældrene får dermed fælles forældremyndighed. 
Registreringen udføres via en “Omsorgs- og ansvarserklæring”, 
som man finder på hjemmesiden: borger.dk under Familie og 
børn videre under Fødselsregistrering og på denne side i fak-
taboxen findes linket: Udfyld omsorgs- og ansvarserklæring.

Man registrerer vha. sin NemID, og kan vedhæfte nødvendig 
dokumentation, hvis forældrene ikke er født i Danmark. I den 
situation skal kopi af fødsels- og navneattest og evt. vielsesattest 
på forældrene vedhæftes omsorgs- og ansvarserklæringen.

Omsorgs- og ansvarserklæringen skal afgives inden 14 dage efter 
fødslen. Overskrides fristen skal faderskabet anmeldes til statsamtet. 

NavngivningNavngivning
Skal barnet kun navngives eller skal barnet navngives før dåb, 
foregår registreringen også på hjemmesiden: borger.dk under 
Familie og børn videre under Navne og navneændring og slut-
telig under Navngivning, hvor man registrerer vha. sin NemID og 
kan vedhæfte nødvendig dokumentation.

Skal barnet døbes i folkekirken eller i et andet anerkendt trossa-
mfund, er navngivning via borger.dk ikke nødvendig.

Ved adoption kan man anmode om, at få barnet tilført det elek-
troniske personregister, hvorefter der kan udstedes en navneat-
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test. Til brug for registrerin-
gen skal fremvises adop-
tionsbevilling og barnets 
fødselsattest fra hjemlandet.

Barnet skal navngives inden 
seks måneder efter fødslen 
enten ved dåb eller navn-
givning. Navngives et barn 
ikke med fornavn, kan en 
bøde udstedes. Navngives 
et barn ikke med efternavn 
indenfor seks måneder efter 
fødslen, får barnet automa-
tisk moderens efternavn.

Vejledning om navne
På Danmarks Statistiks 
hjemmeside: dst.dk under 
Navnestatistik findes en 
statistik over de mest populære for- og efternavne i Danmark og 
på Familiestyrelsens hjemmeside: familiestyrelsen.dk under Samliv 
videre under Navne findes information om navne og ændring af 
disse.

Man må have ét eller flere fornavne, men kun ét efternavn. 
Kordegn Flemmning Nielsen er behjælpelig med rådgivning om 
navnegodkendelser iht. Den nye Navnelov.

Forberedelse til dåbenForberedelse til dåben
I Danmark bliver de fleste børn døbt inden for et halvt år, men 
man kan blive døbt i kirken i alle aldre. Dåben foregår ander-
ledes, når det er store børn eller voksne, som bliver døbt. Men 
dåben betyder det samme. Man bliver medlem af folkekirken, får 

DØBEFONTEN I LUTHERKIRKEN.
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Guds velsignelse, kærlighed, ånd og tilgivelse. Man bliver Guds 
barn, og man forbliver Guds barn uanset alder, ligesom man er 
sine forældres barn hele livet. Med dåben bliver man også en del 
af det kristne fællesskab.

Dåb af store børn, konfirmander og voksne
I nogle familier fravælger man barnedåb, for at barnet selv kan 
vælge senere. Har man som forældre besluttet, at barnet selv skal 
vælge dåb, er det vigtigt senere at være opmærksom på barnets 
spørgsmål og ønsker.

Mange af de 12 - 14 årige unge, der vælger at blive døbt forud 
for konfirmationen, deltager i konfirmationsforberedelsen på lige 
fod med de konfirmander, der er blevet døbt som spædbørn. Dåb 
af unge, der har deltaget i konfirmationsforberedelse, sker ofte 
på et tidspunkt kort før konfirmationen, da konfirmationen netop 
bekræfter dåben. Forældre og den unge aftaler med den pågæl-
dende præst, hvornår dåben skal være.

Nogle voksne blev ikke døbt som børn, og får senere i livet et 
ønske om at blive døbt. Andre er opvokset i en anden religion og 
ønsker at konvertere til kristendom. Andre igen har længe været 
religiøst søgende og finder til sidst deres ståsted og ønske om dåb 
i folkekirken. Forud for dåben mødes man med den pågældende 
præst og taler om dåben og dens betydning.

Faddere
Før dåben skal man vælge mindst to og højst fem faddere til bar-
net. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb, men der 
er ikke noget krav om at være medlem af folkekirken. 

Ved dåb af større børn skal der være mindst to faddere tilstede.

Ved dåb af voksne er der ikke faddere, men i stedet 2 dåbsvidner 
til stede.
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Faddernes / dåbsvidnernes navne og adresser skal oplyses til 
kordegn Flemming Nielsen på Rosenvængets Sogns kirkekontor.

Gudmor og gudfar
Forældre vælger, om de selv ønsker at bære barnet ind i kirken og 
svare “ja” på trosbekendelsen ved døbefonden eller om opgaven 
skal varetages af gudmor eller gudfar. Hvis forældrene selv bærer 
barnet ind i kirken, bliver de selv gudforældre. Varetages op-
gaven af gudmor eller gudfar, er den eller de personer en del af 
de fem faddere og skal derfor også oplyses med navne og adres-
ser til kordegn Flemming Nielsen på sognets kirkekontor.

Dåbskjolen
Der er intet krav til barnets påklædning i forbindelse med dåb, 
men mange børn bliver døbt i en traditionel hvid dåbskjole evt. 
én der går i arv i familien.

Hvid er kirkens festfarve og den hvide kjole er ligesom konfirma-
tions- og brudekjolen symbol på, at den som bærer den, er velsig-
net, elsket og tilgivet af Gud. Dåbskjolen er alt for lang til barnet, 
hvilket symboliserer, at barnet kan vokse i sin dåb. Dåbens løfte 
gælder hele livet.

Dåbstidspunkt 
Man skal henvende sig til kordegn Flemmning Nielsen på Rosen-
vængets Sogns kirkekontor eller til en af præsterne i sognet, hvor 
man ønsker barnet døbt og aftale tidspunkt for dåben.

Frihavnskirken har normalt dåbsgudstjeneste de to første lørdage 
i måneden kl. 10:30 og de to sidste søndage kl. 10:30 i forbindel-
se med søndagens højmesse. Desuden efter aftale med sognets 
præster. 

Lutherkirken har normalt dåbsgudstjeneste de to sidste lørdage i 
måneden kl. 10:30 og efter aftale med sognets præster. 
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I skolebørnenes sommerferie er der kun dåb i Frihavnskirken i 
forbindelse med ugens højmesse.

Præsterne Præsterne 
Dåb ved præstevikar Louise Sihm Knudsen
Dåbsforældre kontakter Louise Sihm Knudsen for at aftale tid for 
en samtale inden dåben. Mødet mellem forældre og præst har til 
formål dels at informere om dåbens indhold, dels det praktiske 
i forbindelse med dåben, herunder dåbsritualet og eventuelle 
spørgsmål om gudstjenesten og dåben. 

Dåb ved sognepræst Rikke Juul
Dåbsforældre tager kontakt til Rikke Juul for at aftale tid for en 
samtale. Samtalen med præsten har til formål at informere om 
dåbens indhold, gennemgå dåbsritualet og for forældrene at få 
svar på eventuelle spørgsmål om dåben og dens betydning. 

Dåb ved sognepræst Lene Tvilling
Sognepræst Lene Tvilling kontaktes for en aftale om en forbere-
dende samtale inden dåben. Mødets formål er dels at informere 
om dåbens indhold, dels det praktiske i forbindelse med dåben, 
herunder dåbsritualet og eventuelle spørgsmål om gudstjenesten, 
dåben og dens betydning.

Se kontaktdata på den enkelte sognepræst bagest i denne folder.

Selve DåbenSelve Dåben
Præsten øser vand på barnets hoved tre gange og døber det, samt 
taler til fadderne. Nedenstående er forløbet i kirken beskrevet.

Ankomst til kirken
Det anbefales, at dåbsbarn og familie ankommer til kirken i 
god tid inden højmessen / dåben begynder. Når man ankommer 
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til kirken, er våbenhuset til disposition. Der er legetøj til evt. 
søskende, og man kan klæde barnet på til dåben. Man har 
også mulighed for at tage imod gæsterne efterhånden, som de 
ankommer til kirken. 

Kirkeklokken ringer i tre minutter inden selve højmessen / dåben, 
og ringningen afsluttes med 3 x 3 bedeslag. Når bedeslagene 
begynder, stiller præst, forældre, evt. søskende, gudmor, gudfar 
og evt. faddere sig klar i våbenhuset.

Indgang i kirkerummet
Kirkeklokken ophører at ringe, orgelmusikken begynder, og 
dørene ind til kirken bliver åbnet. Sammen med præsten går 
forældre, evt. søskende, gudmor, gudfar og evt. faddere ind i 
kirkerummet, mens organisten spiller præludiet. Menigheden 
rejser sig, når barnet bæres ind.

Man sætter sig på sin anviste plads, hvor der ligger en salmebog 
på kirkestolen. Herefter begynder cermonien. Er der mere end ét 
barn, der skal døbes samme dag, har man som oftest aftalt med 
præsten, hvor man skal sidde i kirken.

Ved voksendåb kan man vælge at sidde inde i kirken eller gå ind 
sammen med præsten. 

Dåb uafhængig af højmesse 
Er dåben en lørdag i Frihavnskirken, begynder selve dåben straks 
efter at dåbsfølget er kommet ind i kirken.

I Lutherkirken begynder dåben straks efter at dåbsfølget er 
kommet ind i kirken. 

Dåb er i forbindelse med højmesse (kun i Frihavnskirken)
- Indgangsbøn og salme
- Bøn, tekstlæsning og dåbssalme
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- Præsten går til døbefonten, og hælder 
  vandet fra dåbskanden op i dåbsfadet
- Lovprisning, bøn og tekstlæsning
- Dåb
... derefter følger resten af gudstjenesten i Frihavnskirken. 

Dåben... med dagens hovedperson
Dåbshandlingen indledes med en lovprisning af det levende håb 
– et håb for barnets liv og et håb, der rækker ud over barnets død. 
De samme ord lyder derfor også ved enhver bisættelse / begravelse.

Derefter beder præsten Gud om at tage imod dette barn, som nu 
skal døbes.

LYSTRÆET I LUTHERKIRKEN.
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Menigheden rejser sig, og 
præsten læser fra Bibelen 
om Jesu’ dåbsbefaling og 
beretningen om at lade de 
små børn komme til Jesus, 
som fremhæver børnenes 
tillid som et forbillede for 
den voksnes tro.

Præsten beder forældre, evt. 
søskende, gudmor, gudfar 
og faddere om at komme til 
døbefonden med dåbsbar-
net. Alle der har lyst til at se 
dåben tættere på, er meget 
velkomne til at følge med op 
til døbefonten.

Præsten tegner korstegn 
for barnets ansigt og bryst. 
Barnets person og liv bliver 
dermed velsignet. 

Derefter spørger præsten: “Hvad er barnets navn?” Den, som 
bærer barnet, siger barnets fulde navn og svarer på barnets 
vegne “ja” til de efterfølgende spørgsmål til den kristne tros-
bekendelse:

Forsager du Djævelen
og alle hans gerninger?

Tror du på Gud Fader, den Almægtige,
himlens og jordens skaber?
Tror du på Jesus Kristus,

hans enbårne Søn vor Herre, 
som er undfanget ved Helligånden,

DØBEFONTEN I LUTHERKIRKEN.
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født af Jomfru Maria,
pint under Pontius Pilatus,

korsfæstet, død og begravet,
nedfaret til dødsriget,

på tredje dag opstanden fra de døde, 
opfaret til himmels,

siddende ved Gud Faders,
den Almægtiges, højre hånd,

hvorfra han skal komme at dømme levende og døde?
Tror du på Helligånden,

den hellige almindelige kirke,
de helliges samfund, 
syndernes forladelse,

kødets opstandelse og det evige liv?
Vil du døbes på denne tro?

Præsten øser vand over barnets hoved tre gange. En gang for Gud 
Fader, en gang for Guds Søn og en gang for Helligånden. Deref-
ter lægger præsten sin hånd på barnets hoved med en tilsigelse og 
en bøn. Sluttelig beder alle fadervor for barnet. 

Ved voksendåb svarer den voksne selv på trosbekendelsen og gør 
knæfald foran døbefonten. 

Faddertiltale
Faddertiltalen er en kort tale til forældrene og fadderne om deres 
forpligtelse over for dåbsbarnet. De er vidner på barnets dåb og 
de nærmeste til at fortælle barnet om dåben og det, den betyder. 

Dør forældrene, før barnet bliver voksen, har fadderne ansvar for 
barnets forhold til kirken og den kristne tro. 

Dåb uafhængig af højmesse
I Lutherkirken er dåben herefter forbi og ligeledes når dåben 
er en lørdag i Frihavnskirken. 
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Dåb er i forbindelse med højmesse (kun i Frihavnskirken) 
Er dåben i forbindelse med søndagens højmesse i Frihavnskirken, 
fortsætter denne efter faddertiltalen.

Udgang
Når højmessen og / eller dåben er forbi og orgelmusikkens 
postludium begynder, går præst og dåbsfølget ud af kirkerum-
met. Menigheden rejser sig under udgangen og følger dåbs-
følget ud af kirken.
Børnebibel 
Forældrene får en børnebibel af præsten.

Fotografering
Der henstilles til at spørge den enkelte præst om fotografering og 
videooptagelse. Det bør ikke forstyrre selve dåbsritualet.

En laaaaaang ceremoni for børn
Bliver tiden under højmessen / dåben  for lang for et barn, har 
begge kirker våbenhus, hvor der er legetøj til adspredelse.
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ALTERET I FRIHAVNSKIRKEN.
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Dåbskjolen
Mange børn bliver døbt i en traditionel dåbskjole. Hvid er kir-
kens festfarve og symbol på, at den som bærer den, er velsignet, 
elsket og tilgivet af Gud. Dåbskjolen er alt for lang til barnet 
og det symboliserer, at barnet kan vokse i sin dåb. Dåbens løfte 
gælder hele livet.

Korsets tegn
I dåben bliver der tegnet et kors for barnets ansigt og bryst; for 
følelser og forstand. Barnets person og liv bliver velsignet med 
korstegnet. Barnet bliver Guds barn. Korset er også kristendom-
mens symbol på, at livet overvandt døden. I dåben er korset derfor 
tegn på, at den døbte efter sin død engang skal opstå til evigt liv.

Vand symboliserer fødsel, liv, renhed
Dåben kaldes en genfødsel. Barnet er blevet født som sine foræl-
dres barn i familiens fællesskab. I dåben bliver barnet genfødt 
som Guds barn og sat ind i fællesskabet af alle kristne. Dåbens 
vand vasker synden bort, og barnet modtager syndernes forla-
delse. Vandet er tegn på, at den døbte bliver ren og at intet ondt 
skal skille det fra Gud. Tavlen kan altid vaskes ren igen. Vand 
giver liv og er billede på, at Gud giver os livet. Vand kan sam-
tidig true livet og minder også om døden, som Gud vil redde os 
gennem for at give os evigt liv. 

Hånd på
Kærlige hænder bærer barnet til dåb. Præsten lægger sin hånd på 
barnets hoved, når det bliver velsignet, som tegn på, at Gud selv 
velsigner. Det, et døbt menneske ikke selv kan bære, kan det lægge 
i Guds hænder. Barnet bliver velsignet med ordene: Herren bevare 
din udgang og indgang, fra nu og til evig tid. Det betyder, at Gud 
vil holde hånden over mennesket, og at Guds hænder vil lede barnet 
gennem livet - og engang lede det ud af livet og ind i det evige liv. 

FRA HJEMMESIDEN: FOLKEKIRKEN.DK
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Sognepræst og kirkebogsførende
Lene Tvilling
Telefon: 2143 0506
Email: ltv@km.dk 
Mandag er fridag.

Præstevikar Louise Sihm Knudsen
Telefon: 2985 6413
Email: los@km.dk
Mandag er fridag.

Sognepræst Rikke Juul
Telefon: 2449 7301
Email: rj@km.dk
Fredag er fridag.

KontaktdataKontaktdata

Kirkekontor & personregistreringKirkekontor & personregistrering
Kordegn Flemming Nielsen 
Rosenvængets Sogns kirkekontor
Randersgade 3, 1.sal
2100 København Ø
Telefon: 3542 1744
Email: rosenvaenget.sogn@km.dk

Kirkekontorets åbningstid: 
mandag kl. 12:00 - 18:00 
samt tirsdag - fredag 
kl. 10:00 - 14:00.
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Synes godt om os på facebook.com/RosenvaengetsSogn

rosenvaengetssogn.dkrosenvaengetssogn.dk


