Dåb på Neonatalafdelingen
DÅBSSALME
Melodi: Befal du dine veje
I mørket blev du vugget,
hvor der var varmt og trygt,
i lyset frem du dukked’,
hvor ensomhed og frygt
er skjulte rejsefæller
den dag, du vokser til,
hvis ingen magt sig melder,
som tro dig følge vil.

FADERVOR
Fadervor, du som er i himlene!
Helliget blive dit navn,
komme dit rige,
ske din vilje
som i himlen, således også på jorden.
Giv os i dag vort daglige brød,
og forlad os vor skyld,
som også vi forlader vore skyldnere,
og led os ikke i fristelse,
men fri os fra det onde.
For dit er riget og magten og æren i evighed!
Amen.

DÅBSBØN
Gud, du ser hvor svagt og sårbart vores barn er.
Du ser hvor afmægtige og bange vi er,
og vi forstår ingenting.
Derfor beder vi dig:
Sæt englevagt omkring vores barn,
og giv os en tro på, at uanset hvordan det går, så er
han/hun i dine hænder.
Vær hos os, og giv os mod til at være stærke og
mod til at være svage.
Og giv os en tro på, at vi alle,
Både i livet og i døden, er sammen i og omsluttet af
din kærlighed. Amen.

Nu bæres du til dåben
– det syner kun af lidt –
vi tror dog lysets våben
fra denne dag er dit.
Det fjerner ikke farer,
Gør ikke nat til dag;
men livets Gud bevarer
i dig sit sikre tag.
Hvert barn hvis hår blev vædet
Af vandet fra Guds hånd,
og som til ham blev kædet
med kærlighedens Ånd,
vil han herefter kalde:
”min uundværlighed”.
Det barn kan aldrig falde
ud af hans kærlighed.
Af mørke skabtes verden,
og mørket truer den.
Det skygger for vor færden
– hvor er det vi går hen?
Et lys, en morgenrøde
blev tændt, da vi blev døbt.
Så, hvad vi end skal møde,
er vi i lyset svøbt.
Frank Kærgaard 1991
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Barnets navn:
Dåbsdag:
Døbt af:
Til stede ved dåben:

KONTAKT
Sygehuspræst Ruth Østergaard Poulsen kan altid
kontaktes med henblik på samtale efter dåben.
Personalet på Neonatalafdelingen kan også være
behjælpelige med at få kontakt til egen sognepræst
eller den præst, der døbte jeres barn.

Kontakt

Sygehuspræst
Ruth Østergaard Poulsen
Tlf. 98 16 90 96
e-mail: roep@km.dk

Neonatalafsnit 12 og 13
Tlf. 99 32 13 81
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