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Denne Lille bog om dåben handler om, hvad den kristne dåb er, og hvorfor det er en god idé at døbe sit barn.

Her findes en gennemgang af kirkens dåbsritual og vejledning i de praktiske ting i forbindelse med dåben.

Bogen giver dig også gode ideer og redskaber til at fortælle dit barn om Gud, mens det vokser op.

Peter Søes skriver i forordet:
Når man får et barn, overvejer man som regel, om det skal døbes. Og hvis man beslutter sig for det, taler man

normalt med en præst.

Her kan man få afklaret de fleste spørgsmål.

Men både mens man overvejer, når man har besluttet sig, og senere, når barnet selv begynder at interessere
sig for, hvad der egentlig skete, da det blev døbt, kan man godt have brug for mere information.

I hvert fald er der af og til forældre, der beder om mere.

Så her er lidt mere: En lille bog om dåben med fokus på de tanker og spørgsmål, som efter min erfaring både
som præst og som far er de mest almindelige.
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