
Dåbsmesse med fokus på det sanselige

DÅBSMESSEN I ODENSE DEN 11. OG 12. NOVEMBER RETTER FOKUS 

MOD DE SANSELIGE OG EKSISTENTIELLE TEMAER VED DÅBEN 

Dåbens sanselige tegn er vandet med ordene: I Faderens og Sønnens og Hellig
åndens navn. Tegnet og ordene følger os ud i hverdagen med glæde og styrke. 
Over alt er dåbens ord med os. 

Dåbshandlingen er tegnet på indgangen til livet i fællesskabet med Gud og men-
nesker. Ord bliver så let fattige eller måske endda overflødige, når vi står over for 
overgange i livet, hvor vi ikke selv kan udtrykke, hvad vi håber og tror. 

På dåbsmessen er der stande og udstillinger både i domkirken og rådhushallen. 
Her vil man møde emner som: Dåbstraditioner, dåbsritualet og dåben belyst gen-
nem musik og billedkunst.   

Der bliver lejlighed til at høre en helt ny-komponeret dåbssalme, og der vil være 
et kreativt værksted for børn, ligesom juniorkonfirmander og konfirmander vil 
blive inddraget i forberedelserne og også medvirke på messen. Desuden vil der 
blive lejlighed til at nyde dåbskager, te og kaffe i den til lejligheden indrettede 
dåbscafé.

Hele arrangementet handler om oplysning og information om dåb. Vi inviterer 
også til overvejelser over og samtaler om dåben og dens betydning i dag. Sigtet er 
bredt folkeligt, „for dåben er vel en messe værd“.

Dåbsmessen er et åbent arrangement med gratis adgang, og vi håber på et stort 
fremmøde.

Læs mere på www.fyensstift.dk



11. NOVEMBER I DOMKIRKEN

10.00 Festlig indgangsmusik til dåb. Åbnings-
velkomst ved domprovsten

11.00 Foredrag af tegner Peter Madsen. Særligt 
for konfirmander (begrænsede pladser)

13.00 Spirekoret fra Odense Musikskole/Oden-
se Friskoles ved Maria Hørup synger den nye 
dåbssalme „Din Kærlighedsdåb“

15.00 Englekoncert med domorganist Randi 
Mortensen og historiefortæller Maria Junghans

16.00 Samtalehjørner med mulighed for sam-
tale om dåbens betydning

17.00 - 17.45 „Lommelygtetid“ Aftensang og 
bøn i lommelygtens skær

Dåbsmesse i Odense den 11.-12. november 2016
Her er programmet for dåbmessen i Odense Domkirke og Rådhushallen. 

Der er gratis adgang til alt!

11. NOVEMBER I RÅDHUSHALLEN

12.00 Velkomst og introduktion af værksteder

12.00 - 17.00. Engleværksted, julekrybbeværk-

sted, papirklip

16.00 - 16.45 Præsentation af den nye dåbssal-
mes komponist og forfatter. Graabrødre Ung-
domskor under ledelse af Anders Grankvist 
Schou synger dåbssalmer

16.50 Afslutning

12. NOVEMBER I DOMKIRKEN

10.00 & 11.00 Orgelbrus ved domorganisten.  
 Biskoppen fortæller

12.00 Samtalesofaer

14.00 Dåbsgudstjeneste

15.00 Afslutning og andagt

I Domkirkens krypt er der udstilling af gamle og 
nyere dåbskjoler, og der er café i Skt. Knuds Salen.

Vi gør opmærksom på, at der kan ske ændringer i programmet

12. NOVEMBER I RÅDHUSHALLEN

10.00 - 10.40 Velkomst og koncert med Sigurd 
Barrett

10.45 - 12.45 Værksteder/samtalemuligheder

13.00 - 13.30 Koncert med Sigurd Barrett

13.40 - 14.20 Værksteder/samtalemuligheder

14.40 Afslutning

I Rådhushallen er der smagsprøver og udstilling af 
dåbskage, samt eksempler på hvordan man dæk-
ker et smukt bord til dåbsfesten derhjemme. Des-
uden er der udstilling af krucifikser og udstilling 
fra Bibelselskabet.


