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Drop in-dåb er som en almindelig dåb.
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Du skal ikke tilmelde dig på forhånd. Du møder bare op.
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Du bliver døbt i den treenige Guds navn, og ved dåben bliver du
medlem af folkekirken.
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Hvis du er over 18 år, skal du medbringe legitimation med foto
– for eksempel pas eller kørekort.
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Du må gerne tage familie eller venner med, som kan være vidner til din dåb. Kommer du alene, vil nogle frivillige være vidner
for dig.
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