
Resultat af spørgeskema vedr. drop in dåb/vielse  
Der er i alt indkommet 12 svar – 7 af dem fra efteråret 2019 – de sidste 5 fra efteråret 2020 

Fire præster fra Fredericia Provsti har samarbejdet om drop in dåb hele vejen fremgår af nogle af svarene. De 

har hver især svaret på spørgeskemaet i 2019 og de tre har svaret igen i 2020. 

Fra Vejle Provsti har provsten svaret både i 2019 og 2020. 

Fra Kolding Provsti har kun en præst svaret i 2019 vedr. afholdelse af drop in vielser. Så måske ingen der har 

afholdt drop in dåb…. Jeg har ikke fået nogen tilbagemelding fra provsten om det. 

I Haderslev Domprovsti har der også være samarbejde om drop in dåb, der er kommet svar fra én præst i 

2019 og fra en anden i 2020. 

Fra Aabenraa Provsti har provsten meldt tilbage at der ikke har været nogle drop in dåb i år. Der er ikke 

indkommet nogle svar derfra i 2019, så der var der nok heller ingen. 

Hedensted Provsti og Sønderborg Provsti har jeg ikke fået nogen tilbagemeldinger fra. 

 

Hvad var bevæggrunden for initiativet? 
Svar fra Præst 1, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

At jeg har haft erfaringer med, at udøbte voksne alene gennem personligt kendskab til mig opdagede, at 

dåben også var en realistisk mulighed for dem. At de ikke var henvist til en søndag morgen - foran hele 

menigheden med alt hvad det kunne afstedkomme af efterfølgende snak i lokalområdet - at skulle døbes efter 

en længere og hvad de frygtede ville være en intimiderende samtale og oplæringsproces med en præst, der 

kritisk skulle gennemgå, forbedre og godkende deres tro indtil den var "god nok". Dette er de myter, som jeg 

har oplevet blandt de voksne, jeg har døbt og som kun er blevet overvundet i kraft af deres personlige 

kendskab til mig. Jeg tænker, at der er mange, der har et ønske som dåb uden nødvendigvis at være så heldige, 

at de kender en præst..... 

 

Præst 2, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

Vi blev inspireret fra erfaringerne om drop in dåb fra København og forestillede os, at der også i Fredericia 

Provsti kunne være et behov - primært fra voksne - for at kunne blive døbt uden for gudstjenesten. Vi ville 

prøve at komme disse eventuelle ønsker i møde fra kirkens side og række hånden ud mod disse mennesker. 

Præst 2, Fredericia Provsti, okt. 2020: 

Oprindelig hørte vi om initiativet fra København og ville gerne efterprøve, om der også var behov for dette 

tiltag i Fredericia. De første 2 gange gik fint. Jeg deltog ikke den 25/9, da jeg var i isolation men svarer ud fra de 

første 2 gange. 

 

Præst 3, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

Slet og ret et ønske om at imødekomme behovet for dåb i den danske befolkning. At være kirke i og for folket 

på en måde der gør det muligt at være i kontakt, også med de der (åbenbart) ikke har frimodighed til at stille 

op til en højmesse eller lørdagsdåb, eller som af andre årsager har brug for dette alternativ. 

Præst 3, Fredericia Provsti, okt. 2019: 

Ønsket om at imødekomme den gruppe af mennesker, der ikke er blevet døbt af den ene eller anden grund. 

 

Præst 4, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

Jeg kan se en mening med initiativet og de gode erfaringer fra andre byer i landet. 



Præst 4, Fredericia Provsti, okt. 2020: 

Vi har haft to drop-in-dåb i Fredericia i 2019. Gode erfaringer. Vi ville især gerne nå de nye konfirmandelever, 

der ikke var døbt, med denne gang. 

 

Præst 1, Vejle, nov. 2019: 

Vi ønsker at flest mulige for mulighed for dåb... også selvom de er blevet voksne. 

Præst 1, Vejle Provsti, okt. 2020: 

I 2019 afholdt vi i Vejle Provsti for første gang drop in dåb i Vor Frelsers kirke , hvor 10 blev døbt og 2 

genindmeldt i Folkekirken og vi planlagde en ny dato i foråret 2020. Den blev aflyst, da kirken på det tidspunkt 

var lukket, men i stedet aftalte gruppen af 4 præster, som står for drop-in-dåb i Vejle Provsti at vi skulle 

annoncere en dato her i efteråret. Det blev fredag d. 2.oktober kl 16-18.00, denne gang i Sct. Nicolai kirke i 

Vejle og vi var spændte på, om nogen ville dukke op. 12 personer i alderen mellem 5 og 75 år kom og fik hver 

en samtale med en præst inden dåb. Der var musik i kirkerummet og det praktiske med registrering hos 

kordegn skete med en kop kaffe i hånden og kage (som de frivillige stod for og de frivillige var vidner for flere 

af dåbskandidaterne). De døbte måtte som gave vælge sig en bibel - de kunne vælge mellem mange forskellige 

slags bibler og præsten skrev et personligt tillykke i bogen. Alle tolv blev døbt ved to dåbsandagter af den 

præst som man havde haft den personlige samtale med. Familie og venner og de frivillige udgjorde 

menigheden den dag og det var festligt og højtideligt. 

 

Præst 1, Sankt Nicolai Kirke, Kolding, sept. 2019: 

Kulturnat i Kolding 

 

Præst 1, Haderslev Domprovsti, nov. 2019: 

Vi ønskede at gøre tærsklen ind i folkekirken mindre. 

Præst 2, Haderslev Domprovsti, okt. 2020: 

Vi har taget drop in-dåb til os for at give en dåbsmulighed til mennesker, som ønsker at blive døbt og medlem 

af Folkekirken - men som af forskellige grunde synes det er for overvældende og uoverskueligt at skulle døbes i 

søndagens gudstjeneste, og derfor passer det dem bedre med dåb i en mere intim og minimalistisk form. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Spørgsmål 2: 

 

De nederste seks svar i diagrammet, er nogle der har skrevet andre ting ind, de har gjort end de ting, der var 

mulighed for at krydse af ved. Flere har haft reklame i den lokale biograf, to steder har sat bannere op på den 

kirke, hvor dåben skulle foregå, og nogle har brugt lystavler ved byens indkørsler. 

 

 

Spørgsmål 3: 

 

 

Spørgsmål 4: 

Hvor mange gange/hvornår har I indbudt til drop in dåb og/eller drop in vielse i jeres sogn? 
Fredericia Provsti: 2 gange i 2019 og 1 gang i 2020  

Vejle Provsti: 1 gang i 2019 og 1 gang i 2020 

Sankt Nicolai Sogn, Kolding: 1 gang i 2019 (drop in vielse) 

Haderslev Domprovsti: 1 gang i 2019 og 1 gang i 2020 



Spørgsmål 5: 

Hvor mange personer er blevet døbt ved drop in dåb i jeres sogn? 
Fredericia Provsti: 14 i 2019 + 9 i 2020 (de tre har svaret 23 i 2020, går ud fra det er total) 

Vejle Provsti: 10 i 2019 og 12 i 2020 

Sankt Nicolai Sogn, Kolding: 0 (de har ”kun” afholdt drop in vielse) 

Haderslev Domprovsti: 11 i 2019 og 8 i 2020  

 

Spørgsmål 6: 

Hvor mange par er blevet viet ved drop in vielser i jeres sogn? 
Sankt Nicolai Kirke, Kolding: 9 par blev viet i 2019 på Kulturnatten. 

De er eneste sted, der har tilbudt drop in vielse. 

Tre af de fire fra Fredericia Provsti kom med følgende kommentarer: 

Præst 2, Fredericia Provsti: Det er et projekt, vi skal til at starte op snarest  

Præst 3, Fredericia Provsti: Er ikke begyndt (2019) Er kun i støbeskeen (2020) 

Præst 4, Fredericia Provsti:: Vi har endnu ikke haft drop in vielser (2019)  

0 af gode grunde!!! Vi ønsker at udbyde drop-in-vielse når verden ser lidt mere normal ud. (2020) 

 

Spørgsmål 7 og 8: 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten/brudeparret kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 1, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

Dåbskandidaten bliver ved døren mødt af præst/kirketjener. Vi har et cafe-område med kaffe, te, saft, 

chokolader og småkager, hvor dåbskandidaten - hvis der er travlt - kan vente til det bliver vedkommendes tur 

og hvor følget kan hygge sig indtil dåbskandidaten er blevet registreret v. kordegn og har haft en samtale med 

en af de deltagende præster.  

Længden af denne samtale vil afhænge af situationen. Et voksent menneske vil tage længere tid end hvis det fx 

drejer sig om en 5 årig.  

Efter registrering og samtale foretages dåben af den præst, der har vagten ved døbefonden, hvis der er travlt. 

Ellers af den, der har haft samtalen. Det første - som vi er blevet anbefalet af dem, der udviklede ideen i 

København - har vist sig at være en fantastisk god ide. Det er en måde at skabe en fantastisk stemning af 

enhed og fællesskab, når præsterne på denne måde kan være sammen om at løse opgaven og ikke bare kører 

deres egne individuelle parallelle forløb. Denne oplevelse af enhed og fællesskab spreder sig til alle, der 

deltager i begivenheden og har været en af de smukkeste oplevelser, jeg har haft som præst. Efter dåben, der 

følger ritualet ret nøje, er der mulighed for at tænde et lys og dåbskandidaten kan vælge sig en dåbsgave 

enten i form af en bibel (der er flere valgmuligheder - herunder børne- og ungdomsbibler) eller et kors, der kan 

hænges på vægen (dette sidste viste sig at være meget populært blandt særligt voksne døbte).  

Derefter serveres en drik med et tillykke med dåben. 

Der er lagt et "lydtæppe" ud i kirkerummet af stille kirkemusik. 

Drop-in-dåb er et fælles projekt for hele Fredericia provsti og har været henlagt til vore to centrumskirker 

(Trinitatis og Michaelis på skift). Der har været afholdt to dåb. Første gang blev 11 døbt (Trinitatis). 2. gang 3 

(Michaelis). 

Følgende har deltaget: 

4 præster - står for samtaler og dåbshandling. Hjælper til med modtagelsen i det omfang, det er muligt.  

1. kirketjener. Står for cafe-området og modtagelse.  

2 kordegne - står for registrering og udskrivelse af dåbsattester. 

1 KKM medarbejder og 1 frivillig. Står for lystænding, gave- og drinksbordet samt fungerer som dåbsvidner i 

det omfang, dette er nødvendigt. 



Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb/vielse: 
Det er meget forskelligt. Her nogle eksempler: 

• En 12 årig pige opdagede muligheden i biografen og gik hjem og sagde til sin familie, at nu ville hun 

også døbes ligesom sin storesøster.  

• En familie med 4 børn skulle have de 3 døbt. De mente, at børnene selv skulle tage stilling. Det havde 3 

af dem nu gjort. Det fjerde barn var for lille.  

• Et par først i 70'erne havde baggrund i to forskellige frikirker og havde haft et ønske om dåb i årevis. 

Men de havde holdt sig tilbage af årsager meget lig dem, som jeg har beskrevet ovenfor.  

• En ældre dame, hvis mand og søn er kirkeligt begravet, og som her havde oplevet, hvad "kirken 

kunne", ønskede også selv dåb.  

• Børn, der nærmer sig konfirmationsalderen.   

• En nyligt adopteret dreng fra Korea på 5. Forældrene mente, at denne form passede bedst til deres 

situation.  

• En dame midt i livet med baggrund i Jehovas Vidner ønskede at blive en del af Folkekirken. Søsteren til 

dåbskandidaten var død af kræft og var blevet døbt på sit dødsleje.  

• Nogle børn var ikke døbt pga. uheldige omstændigheder i den normale dåbsalder - fødselsdepression, 

flytninger, moder af udenlandsk herkomst osv. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 2, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

Dåbskandidaterne tages imod ved døren af kirketjener og præst i ornat og sendes ind på kontor, hvor 2 

kordegne på DNK undersøger, at de ikke er døbt i forvejen og skriver dåbsanmeldelse. Der er et rum med kaffe 

og lidt at spise, hvor evt. familie kan vente. 

Der spilles stille musik på CD i kirken, hvor samtaler mellem præst og den dåbskandidaten finder sted. Sidste 

gang havde samme præst både samtale og dåb. 

Der har været tre frivillige til stede, hvis nogle kom uden dåbsvidner eller faddere.  

Efter selve dåben tændes der lys sammen med den døbte; de frivillige serverer et glas champagne, og derefter 

kan den døbte vælge en gave i form af en bibel (der ligger på et bord i forskelige udgaver) eller et større kors.  

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Flere voksne har givet udtryk for, at de har ønsket dåben længe, men de har ikke fået taget sig sammen af 

forskellige grunde. Fælles har været, at de har oplevet den undervisning, der normalt skal ske inden dåben, 

som uoverskuelig og overflødig. Flere har ved samtalen vist stort kendskab til Ny Testamente. Der har hver 

gang været voksne, der har tilhørt andre trossamfund og nu ønskede at blive døbt og dermed også 

indmeldelse i Folkekirken.  

Der har også været konfirmander og mindre børn, der har udtrykt ønsket om dåb. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 2, Fredericia Provsti, okt. 2020: 

Dåbskandidaterne bydes velkommen i våbenhuset af kirketjener. De skal fremvise billedlegitimation og sendes 

videre til kordegn. Hvis der er ventetid, byder vi på en kop kaffe i korrum eller lignende (dette kunne vi ikke 

gøre i september pga. Coronarestriktioner). Når papirerne er udfyldt, sendes de videre til dåbssamtale i 

kirkerummet, hvor der spilles klassisk stille musik på CD. Efter samtalen vises de videre til den præst, der døber 

(det går på omgang mellem os). 

Efter dåben byder de frivillige på et glas mousserende vin (Saftevand, hvis børn) og samtidig er der mulighed 

for at vælge enten en udgave af Bibelen eller et kors. 

 



Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Der har været mange grunde f.eks. 

• Børnene har ønsket det i forhold til kommende konfirmation 

• Vanskelige familieforhold 

• Forældres skilsmisse  

• Flytning 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 3, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

Velkomst i kirkedøren hvorefter dåbskandidaten og fadderne går til kordegn og bliver registreret . Herefter 

samtale med præst i rummet (skiftende længde) Herefter dåbshandling og lystænding. Lykønskning med "et 

glas". Valg af bibelgave. Efterfølgende mulighed for en kop kaffe plus kage, med faddere/vidner. 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Meget forskelligt, men samstemmende et livslangt ønske om dåb, der aldrig blev til noget. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 3, Fredericia Provsti, okt. 2019: 

Vedkommen tages imod og vises til kordegn for udfærdigelse af papirer, herefter tilbydes samtale med præst 

efterfulgt af dåb og tilbud om gave fra kirken og lidt forplejning i form af bobler eller kaffe (før corona) 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Der er forskellige bevæggrunde for hver enkelt dåbskandidat.  

• En tresårig havde bare aldrig taget sig sammen, men ville nu glæde moren, der hele livet havde ønsket, 

at han blev døbt.  

• Nogen kommer fra frikirker og blev aldrig døbt. 

• Andre havde kriser eller økonomiske kvaler, så de ikke syntes at de havde råd til dåbsfest.  

• Nogen havde kriser og fødselsdepression så de ikke ønskede den familiefest de forbinder med en 

traditionel dåb.  

• Andre har diagnoser der gør, at de ikke kan være med ved højmessen.  

• Der er desuden hele søskendeflokke og konfirmander - der forbereder at blive konfirmeret. 

• Og så var der hende i strutskørt, der bare så reklamen i biografen og sagde til sin mor: "Jeg vil gerne 

døbes". 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 4, Fredericia Provsti, sept. 2019: 

1. attest ordnes med kordegn.  

2. følget venter med kaffe/te.  

3. samtale i kirken dåbsemnet og præst.  

4. der er stille musik (Bachs cellokoncerter) i baggrunden.  

5. dåb og dåbstale med følge og/eller vidner.  

6. kirke og kulturmedarbejder eller præst følger dåbsfølget hen til lysfad for at tænde lys.  

7. de tilbydes lidt vin/saft.  

8. dåbsemnet må vælge en bibel eller et kors  

9. dåbsattesten udleveres 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Et ønske de længe havde gået med. Der var ikke tale om hovsa-løsning! 



 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 4, Fredericia Provsti, okt. 2020: 

De føres over til kordegnen som sørger for legitimering. Derefter med en præst over i kirken i et rum hvor der 

foregår en samtale med præsten. Derefter dåbshandlingen hvor de frivillige og kirke og kulturmedarbejder 

deltager. De får valget mellem en bibel eller andet relevant bog eller et stort metal-kors (populært blandt 

børn/unge) 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 

• De ældre giver udtryk for, at de længe har villet døbes.  

• Nogle kommer fra et andet kristent samfund.  

• Andre har skubbet det fordi det virkede så uoverskueligt at kontakte den lokale præst og få dåben lagt 

ind.  

• Mht. de unge/konfirmandeleven er det deres eget valg der er i centrum. De taler om tradition, 

fællesskab og glæden ved at høre til.  

• Der er børn, hvor forældrene giver udtryk for, at det var pga. flytning, skilsmisse, sygdom, der gjorde, 

at barnet ikke var blevet døbt. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 1, Vejle, nov. 2019: 

De kommer ind i et kirkerum og bliver taget imod af præst og frivillige, rummet er fyldt af musik, tændte lys, 

de bliver tilbudt kaffe og kage inden den personlige samtale med præst - senere på besøg hos kordegn, som 

ordner papirer mens dåbsandagten foregår hvor 4 blev døbt per andagt. 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Ønskede det udenfor alm gudstj. og alligevel festligt. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 1, Vejle Provsti, okt. 2020: 

Dåbskandidaten blev modtaget af frivillige, der underholdte vedkommende og serverede kaffe og kage, hvis 

der var lidt ventetid inden en af de fire præster var ledig. derefter fulgte en samtale mellem dåbskandidat og 

præst på ca. 15 minutter, hvor man hørte den enkeltes livshistorie og ønske om dåb og man fik talt 

dåbsritualet igennem. så blev 6 personer døbt ved en dåbsandagt hvor resten af menneskene i kirken var 

menighed. 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Det er et festligt og højtideligt tilbud og samtidig italesat at drop in dåb er for den gruppe som af forskellige 

årsager ikke blev døbt som barn og som ikke kan se sig blive døbt til en højmesse og synes det er akavet at stå 

alene med en præst - her får de fællesskab med andre, der står i samme situation.  

• En havde været kræftsyg og ønsket om dåb var blevet presserende.  

• Andre ønskede at dåben skulle ske et andet sted end i hjemkirken, da man ønskede mere anonymitet.  

• En var opvokset i baptistiske kredse, men var brudt med dem inden han var blevet voksendøbt. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik brudeparret kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 1, Sankt Nicolai Kirke, Kolding, sept. 2019: 

Registrering, (læsninger, tale = fælles), tilspørgsel, (bøn, fadervor, velsignelse = fælles) 



Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in vielse: 
Flere synes at det var dejligt ukompliceret. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 1, Haderslev Domprovsti nov. 2019: 

Samtale med præst dernæst dåb og til sidst fejring 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Forskellige bevæggrunde. 

 

Beskriv forløbet fra det øjeblik dåbskandidaten kommer ind ad kirkedøren: 
Præst 2, Haderslev Domprovsti, okt. 2020: 

Dåbskandidaten (m. familie) modtages af værter, som bringer dåbskandidaten over til kordegnen, som ordner 

papirarbejdet. Her spørges også, om den lokale sognepræst senere må ringe for at ønske tillykke. 

Dåbskandidaten bringes derfra til et cafeområde med lidt kaffe m.m. i ventetiden. 

Der er placeret 3 samtalestationer i kirkerummet bemandet med hver sin præst. Når der er ledigt, føres 

dåbskandidaten til en af samtalestationerne. Her foregår en dåbssamtale af 1-2 kvarters varighed. Præsten 

hører om dåbskandidatens livssituation, fortæller om dåbens betydning og gennemgår dåbsritualet. Derefter 

går præst og dåbskandidat op til døbefonten og forretter dåben. Efter dåben går præsten med den nydøbte til 

festlokalet, hvor værten siger tillykke, byder på et glas, og den nydøbte vælger en dåbsgave. Organisten 

spillede sagte orgelmusik hele tiden. 

Det blev i al sin korthed et meget værdigt gudstjenesteligt forløb, så de frygtede forestillinger om, at dette var 

en discountdåb, blev gjort til skamme. 

Flere af børnene mødte op med stort følge: 10-20 deltagere. 

Beskriv dit indtryk af hvilke bevæggrunde de pågældende har for at opsøge drop in dåb: 
Der er flere kategorier:  

• Børn mellem 7-11 år, hvor børnene gerne vil døbes.  

• Næsten-konfirmander forud for deres kommende konfirmations forberedelse. Konfirmanderne synes 

det er rart at blive døbt, så de føler sig ikke anderledes end resten af deres konfirmandhold.  

• Voksne mennesker, som virkelig er dem, der profiterer af dette tilbud. Børnene og konfirmanderne 

ville sikkert komme alligevel senest ved konfirmations forberedelsen - men disse voksne ville højst 

sandsynligt aldrig få taget skridtet, hvis de mere formelt skulle henvende sig til præsten/kirkekontoret. 

 

 

Spørgsmål 9 og 10: 

Planlægger I igen at indbyde til drop in dåb og/eller vielse? Og hvorfor/hvorfor ikke 
Præst 1, Fredericia Provsti: Ja til både drop in dåb og drop in vielse 

Begrundelse: Det generelle billede er, at der kommer unge (under 16) og ældre (over 65). Vi antager derfor, at 

der vil være et løbende behov. 

Præst 2, Fredericia Provsti: Ja til både drop in dåb og drop in vielse (i begge svar) 

Begrundelse: Vi har haft bevægende og alvorlige sjælesørgeriske samtaler og oplevet et dybt ønske om at 

kunne modtage dåben. Drop in dåb har været mere velbesøgt og mere nødvendigt, end vi måske regnede 

med. Så derfor vil vi også afprøve drop in vielse konceptet. 



Præst 3, Fredericia Provsti, Fredericia: Ja til både drop in dåb og drop in vielse (i begge svar) 

Begrundelse: Det gir mening og betyder meget - både for dem der bliver døbt og deres pårørende.  

Der er åbenbart et behov. 

Præst 4, Fredericia Provsti: Ja til både drop in dåb og drop in vielse (i begge svar) 

Begrundelse: Det var flotte dage med smukke samtaler og meningsfuld ceremoni. De 14 personer, vi døbte, 

ville måske aldrig været blevet døbt! Tærsklen kan synes for høj til selv at opsøge en præst. Der kommer 

måske kirkeskat ind for 14 personer! Nu er mammon langtfra begrundelsen, men det skal også tælles med! 

Vi har smukke og meningsfulde erfaringer med at udbyde drop-in-dåb. Samtalerne er ofte meget bevægende. 

Det giver mening at udbyde drop-in-dåb, fordi konceptet tiltaler mange, der længe har gået om den varme 

grød. Det er overskueligt! 

Vejle Provsti: Ja til drop in dåb 

Begrundelse: En gang om året vil vi tilbyde drop-in-dåb indtil behovet ikke eksisterer mere. 

Sankt Nicolai Sogn, Kolding: Nej ingen af delene 

Måske gør vi det igen, men lige nu er der ikke konkrete planer. 

Haderslev Domprovsti: Ja til drop in dåb 

Begrundelse:  

Første svar: I provstiet mente vi at det var nødvendigt at prøve det 2 gange og så evaluere efterfølgende.  

Andet svar: Ja bestemt, det er en dåbsform som er kommet for at blive, som et tilbud til mennesker, for hvem 

det ikke falder nemt med en dåb offentligt i søndagsgudstjenesten. 

 

 

Spørgsmål 11: 

Har jeres erfaring fra drop in dåb/vielse givet jer anledning til eftertanke i forhold til evt. gentagelser i 

fremtiden vedr. praktiske forhold? 
Præst 1, Fredericia Provsti: Jeg mener at 1-2 gange om året vil være passende her i Fredericia provsti. Det vil 

være nødvendigt at tilpasse formen og set-up med antal af deltagere til den forventede størrelse på opgaven. 

Vi skal næppe have 10 mennesker i gang i 4 timer for at døbe 2-5 mennesker. Kortere tid og færre mennesker 

vil nok være nødvendigt i fremtiden. Jeg antager at første gang med 11 dåb repræsenterede et over længere 

tid opbygget behov. 

Præst 2, Fredericia Provsti: Første gang vi holdt drop in dåb var det ikke nødvendigvis den samme præst, der 

havde samtale og dåb. Det har vi lavet om, så det nu er den samme præst, der er med til begge dele. Det har 

betydning pga. den fortrolighed, der opstår i samtalerne, og i forhold til børnene har det kun virket 

forvirrende, at de skulle forholde sig til to præster. 

Det har været en smuk oplevelse at holde samtalerne i et hjørne af kirken - også selvom der var dåb ved 

døbefonten. Det har bundet det hele sammen. (2019) 

 

Jeg tror, vi efterhånden har fundet den måde, der er den rette for os. Vi har skåret tiden ned - de fleste 

kommer ret tidligt. (2020) 

Præst 3, Fredericia Provsti: Ja vi evaluerer hele tiden, og har været i to forskellige bykirker, men er landet på 

den ene: Trinitatis kirke, som egner sig bedst. (2019) 

ja , vi troede behovet var dækket efter første dåb med 15 ,- men sidst var der 9 pers., så nu prøver vi igen. 

(2020) 

Præst 4, Fredericia Provsti: Vi drøfter meget tidsrummet, ugedagen og hvilke kirker, der kan bruges. Vi har nu 

erfaring med to bykirker. Den ene er meget besøgt af turister. Det gav for megen uro, synes to af os præster. 

Den anden kirke var fortræffelig på alle måder. (2019) 

Vi har holdt drop-in-dåb i 3 forskellige kirker. Vi troede, at det var vigtigt, vi holdt os i kort afstand fra byens 

centrum. Det er det så ikke. Der kom 11 den første gang, 3 den anden gang og her, ved vor sidste erfaring i en 



kirke ca. 4 km udenfor bymidten, kom der 9. Desuden har vi oplevet alle tre gange, at dåbspersonerne ikke 

hovedsagelig kommer fra det sogn, hvor vi holder dem. (2020) 

Vejle Provsti: Vi fik kun gode tilbagemeldinger! (2019) - Vi overvejer drop-in vielser (2020) 

Sankt Nicolai Sogn, Kolding: Vi synes, at der er interesse for det og er derfor positivt stemt. 

Haderslev Domprovsti: Ja vi vil lave småjusteringer men det fungerede godt (2019) 

Ja bestemt. Vi har allerede justeret fra drop in-dåb i 2019 til drop in-dåb i 2020. (2020) 

 

 

Spørgsmål 12 

Har jeres erfaring fra drop in dåb/vielse givet jer anledning til eftertanke i forhold til evt. gentagelser i 

fremtiden vedr. juridiske forhold? 
Præst 1, Fredericia Provsti: Der har ikke været juridiske forhold, der har spillet nogen rolle i denne 

sammenhæng. Vi har som betingelse for modtagelse af drop in dåb sat, at man skal have ret til permanent 

ophold i DK (vi vil således også døbe udenlandsdanskere) - dvs. vi stiller krav om dansk cpr. Folk uden ret til 

permanent ophold i Danmark - herunder asylansøgere - henviser vi efter aftale til immigrantpræsten. Vi har 

ikke oplevet sådanne tilfælde - heller ikke af danskere med anden etnisk baggrund. 

Præst 2, Fredericia Provsti: Nej. Der har været et fremragende samarbejde med kordegnene omkring selve 

den juridiske del af drop in dåb. 

Præst 3, Fredericia Provsti: Ja vi har naturligvis fulgt den almindelige kirkejura og afstemt med provsten før vi 

gik i gang. (2019).  

Præst 4, Fredericia Provsti: Papirerne skal være i orden. Det sørger kordegnene for. Den sikkerhed er vigtig. 

(2019) 

Nej. Vore kordegne fra Kirkernes Hus er professionelle og ved, hvad de har at gøre med. (2020) 

Vejle Provsti: Nej, vi har meldt ud om vores tilbud til migranter hos vores migrantpræst (2019) 

Sankt Nicolai Sogn, Kolding: Nej 

Haderslev Domprovsti: Nej (2019)  

Det skal gøres endnu mere tydeligt i PR vejledningen, at alle skal medbringe legitimation. (2020) 

 

Spørgsmål 13 

Har jeres erfaring fra drop in dåb/vielse givet jer anledning til eftertanke i forhold til evt. gentagelser i 

fremtiden vedr. personlige, sjælesørgeriske eller teologiske forhold? 
Præst 1, Fredericia Provsti: Vi mener at det er vigtigt, at Folkekirken gennem et sådant tilbud udtrykker 

åbenhed og inklusionsvilje. Folkekirken er ikke det lukkede fællesskab for voksne ikke-døbte, som man 

åbenbart oplever og tror. 

Præst 2, Fredericia Provsti: Det har været en stor oplevelse af både personlig og teologisk art at deltage i drop 

in dåb. Samtalerne har været dybtfølte, og selve dåbshandlingen får en mere intim karakter, når der ikke er 

andre til stede.  Selvfølgelig mangler man elementet af at være en del af en menighed, men det har ikke fyldt 

meget i disse særlige situationer. Jeg tror, at mange af dem, der er kommet til drop in dåb i vores provsti, ellers 

ikke var blevet døbt.  

I forhold til diskussioner i mit eget sogn om både vores lokale og Folkekirkens dalende betydning (understøttet 

meget af medierens omtale!), har det været livsbekræftende at mærke, hvordan behovet for at kirken rækker 

hånden ud stadig er til stede. Og at bevidstheden om og modet til at vi tør tage en mere offensiv rolle måske 

på nogle punkter er vejen frem. (2019) 

Jeg synes, det hver gang har været bevægende og tankevækkende oplevelser. Samtalerne er ikke så lange men 



så meget desto mere intense. Der er stor fortrolighed med det samme, og megen lydhørhed omkring, hvad 

dåb drejer sig om. (2020) 

Præst 3, Fredericia Provsti: Jeg oplever at det bekræfter mennesker i det "almindelige kirkeliv" og den 

tilknytning der enten altid har været eller ligger som en fremtidsmulighed. 

De udtrykker en stor taknemmelighed for muligheden og har allerede kendskab til dåbens indhold, men 

forbavses typisk  over hvor stort det så er for dem i situationen. Der er med andre ord skabt et rum, hvor de 

kan være uden at skulle føle sig forkerte eller utilstrækkelige.  Vi har haft mennesker i flere aldre, en med 

diagnose, andre med baggrund i frikirker og nogen som ikke gjorde rede for tankerne bag, men bare kom for at 

tage imod dåbens gave og tydeligvis gik lettede derfra. (2019) 

Ja vi mener teologien er i orden, og kan se, at det menneskeligt/sjælesørgerisk har en værdi og gir nogen et 

frirum, de ellers ikke ville have. (2020)   

Præst 4, Fredericia Provsti: Samtalerne er vidt forskellige men har alle været båret af en stor glæde. Da vi ikke 

har døbt den, vi samtalede med, fordi vi præster fordelte opgaven at døbe efter tur, er det ikke den enkelte 

præst, som "hænges" op som kirkens person, men meget mere institutionen, at i kirken samarbejder vi, fordi 

vi alle trækker på samme læst! Kirken skal søges og kan søges ved at kontakte en præst! (2019) 

Kun meningsfulde samtaler, som har berørt os alle. Der er megen glæde ved disse drop in dåb. Og åbenhed. 

Det er vigtigt at samtalerne holdes på et afgrænset sted, uden forstyrrelser. (2020) 

Vejle Provsti: De frivillige og andre døbte og pårørende blev menigheden i de andre dåbsandagter. (2019) 

Vi er glade for at kunne henvise asylansøgere til vores migrantpræst som gennemfører en fin og 

længerevarende dåbsoplæring inden dåb. (2020) 

Sankt Nicolai Sogn, Kolding: Der er nogle praktiske og æstetiske overvejelser. 

Haderslev Domprovst: Nej (2019) 

Vi har i den seneste ombæring tilbudt alle dåbskandidater, at deres lokale sognepræst ville kontakte dem og 

sige tillykke. Det tog alle imod. Sigtet er at fremme tilknytningen til den lokale kirke. (2020) 

 

Spørgsmål 14 

Har jeres erfaring fra drop in dåb/vielse givet jer anledning til eftertanke i forhold til evt. gentagelser i 

fremtiden vedr. andre forhold? 
Præst 1, Fredericia Provsti: Det har vist sig, at det er en god ide at bruge provstiets centrumskirker. Byens 

centrum er fælles fokuspunkt for hele Fredericia. Dog har det vist sig at Michaelis ligger for tæt på turistruten, 

hvorfor der er for megen forstyrrelse fra folk, der - ind i mellem i store grupper - kommer for at se kirken. Vi vil 

derfor nok holde os til Trinitatis i fremtiden. 

Præst 2, Fredericia Provsti: Ja, Vi prøver at indbyde til drop in vielser for at se, om der også er et behov for 

det. (2019) 

Ikke andet end at vi gentager det. Måske en eller to gange om året - det er med på vores næste møde. Vi er en 

gruppe på 4 præster fra forskellige sogne, der hele tiden har været med. Det er en stor styrke, at vi er kommet 

til at kende hinanden bedre, og det har gjort et fremtidigt samarbejde lettere. (2020) 

Præst 3, Fredericia Provsti: Nu ønsker vi at begynde på vielser, og er spændte på om der kommer nogen til 

det. (2019)  

– ikke noget svar på dette i 2020. 

Præst 4, Fredericia Provsti: Vi skal ikke se bort fra, at holde dåb kan være en bekostelig affære for udsatte 

familier. Da vil drop in dåb måske være en løsning på sigt. Desværre kan det gå så vidt i dette land, hvor 

forskellen mellem rig og fattig vokser. (2019) 

Vi er blevet meget opmærksomme på, at det er konceptet, der fanger, ikke stedet. (2020) 

Vejle Provsti: Det er vigtigt at kordegnen får en ekstra hjælper (2019) – ikke noget svar på dette i 2020 



Sankt Nicolai Sogn, Kolding: Ikke noget svar på dette 

Haderslev Domprovsti: Nej (Svar både i 2019 og 2020) 

 

Spørgsmål 15 – Andre kommentarer: 
Præst 1, Fredericia Provsti: Alt i alt en meget rørende oplevelse - en af de smukkeste i min tid som præst - 

hvor alle, der er blevet døbt, har brugt tid på overvejelser og på at sætte sig ind i den kristne tro på det niveau, 

hvor de nu befinder sig. At vi ikke forudsætter et længere forudgående undervisningsforløb retfærdiggøres i 

min optik af, at information i dag er tilgængeligt for den brede befolkning i et omfang, som ikke er kendt for 

blot få hundrede år siden. Skulle folk dengang døbes og have mulighed for at vide, hvad de som døbte gik ind 

til (og det er efter min opfattelse den acceptable teologiske begrundelse for et katekumenerat) så måtte de 

modtage undervisning i kristendom fra kirken. 

Præst 3, Fredericia Provsti: Det er en god mulighed der er åbnet, og den skal bruges så længe der kommer 

folk! (2019) 

Vi har erfaret, at de der døbes kommer netop, fordi det er "drop-in", konceptet tiltaler og gør tærsklen til 

kirken mindre. Dåben var i de fleste tilfælde planlagt og ønsket gennem flere år og mange overvejelser. (2020) 

Præst 4, Fredericia Provsti: Jeg var personlig meget rørt over vore drop in dåb. Rørt over den glæde og 

ydmyghed, vi mødte og rørt over det samarbejde, der var mellem alle deltagende: kirketjenere, kirke og 

kulturmedarbejdere, frivillige vidner, kordegnene og os fire præster. (2019) 

 

Vejle Provsti: Vores erfaring er at dåbskandidaterne ved mere om dåb end så mange andre vi har døbt. (2020) 

 

 


