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Et nytt barn
er kommet
til verden,
et nytt
familiemedlem

Et lite
menneske
med
et helt liv
og en
hel verden
foran seg

DÅPSDAGEN

Oslo bispedømme

Sinsen
Hasle
Lilleborg
Torshov
Sagene
Paulus
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NY DIGITAL PÅMELDING
www.minkirkeside/oslo.no
Nå kan du enkelt melde dåp på nett. 
Ved å skrive inn ditt mobilnummer, 
mottar du engangs kode på sms. Når 
du er innlogget, fyll inn skjema, velg 
kirke og ledig dato, og vi kontakter 
deg for en dåpssamtale.
ELLER KONTAKT OSS DIREKTE
Kirketorget.oslo@kirken.no
Kirketorget har oversikt over ledige 
dager og tar i mot påmeldingen i 
god tid før dåpsdagen.

Telefon 23 62 90 09

Før dåpen
Dåp skjer som oftest i 
gudstjenesten søndag  
kl. 11.00 i din lokale kirke.
Det lønner seg å ta kontakt i  
god tid før ønsket dåpsdag 
og valg av kirke.

Dåpssamtalen
Dåpssamtalen blir holdt i 
menigheten, i den lokale 
kirken dere hører til, selv 
om dere har valgt å døpe 
i en annen kirke. Presten 
vil samtale med dere om 
innholdet i dåpen, gjennom
gå gangen i dåps handlingen, 
ta opp praktiske spørsmål, 
og si noe om kirkens tilbud 
til barn og trosopplæringen 
i kirken.

Faddere
Barnet skal ha minst to 
faddere tilstede, og kan ha 
flere registrerte faddere. 
Foreldre kan ikke være 
faddere. Fadderen må ha fylt 
15 år. Som faddere kan det 
bare velges personer som 
er medlemmer i Den norske 
kirke eller andre kristne som 
ikke forkaster barnedåpen. 
Fadderne er viktige personer 
for familien, og får med
ansvar for dåpsbarnet, 
gjennom omsorg, bønn og 
læring.

Kjære nybakte foreldre!
Jeg ønsker dere alle av hele mitt hjerte til lykke!

I kirken har vi en salme der vi synger at det å stå med et nyfødt barn  
i hendene fyller oss både med glede og beven, sånn litt skjelven.

De fleste tros og livssyn markerer de store hendelsene  
for livets overganger.

Som leder av kirken her i Oslo vil jeg understreke at alle som  
undrer og tror, om det så er svakt eller sterkt, er velkommen til dåp.
Når et barn døpes, uttrykker du som forelder at du ønsker at barnet  

døpes til den kristne tro og at det skal får være en del av kirkens 
felles skap. Dåpen er en gave som bekrefter at vi alle  

er sett og elsket at Gud.
Hilsen fra  

biskop i Oslo, Kari Veiteberg
kv234@kirken.no

Fo
to

: D
ag

 S
m

em
o

Hilsen fra  
biskopen i Oslo,  
Kari Veiteberg
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På dåpsdagen
På dåpsdagen møter foreldre og 
faddere i god tid før gudstjenesten. 
Når gudstjenesten begynner 
går eller bæres dåpsbarna inn i 
prosesjon. Barnet bæres eller går 
frem til døpefonten sammen med 
foreldre og faddere.
Presten spør om barnets fornavn. 
Så tegnes korstegnet over barnet, 
og presten øser vann over barnets 
hode tre ganger. Dåpslyset tennes. 
Faddere, søsken eller andre barn i 
dåpsfølget kan godt hjelpe til under 
dåpen med å tørke barnets hode, 
tenne lys eller lese tekst.

I enkelte kirker er det mulig å leie 
rom til dåpsselskap. Se på den 
lokale kirkens nettsider.

Dåp eller ikke dåp?
Noen tenker mye på og diskuterer 
om de skal ha dåp eller ikke. For 
noen er det en utfordrende tanke å 
velge dåp på vegne av barnet, siden 
det ikke kan velge selv. Samtidig 
tar foreldre mange andre valg for 
barna sine, før de blir store nok til 
å kunne velge på egenhånd. Det er 
en del av foreldreansvaret. Dåpen 
fratar ikke barnet bestemmelsesrett 
over eget livssyn, men gir et grunn
lag for at barnet kan ta et valg om 
egen tro senere i livet.

Tid for dåp
De fleste barn døpes når de 
er mellom 2 og 10 måneder 
gamle. Den norske kirke ønsker 
også store barn, ungdommer 
og voksne velkommen til dåp. 
Noen ungdommer blir døpt i 
konfirmasjonstiden. Dåpen finner 
vanligvis sted i kirken under 
en søndagsgudstjeneste, men 
det er mulig å finne alternative 
tidspunkt for dåp. I noen kirker, på 
enkelte søndager holdes det egne 
dåpsgudstjenester kl. 13.00.

Dåpsfesten
Dåp i den norske kirke er gratis. 
Det er mange som tenker mye på 

hva slags markering man ønsker for 
dåpen. Noen ønsker en stor feiring 
med familie og venner, mens andre 
ønsker en mindre og mer intim 
markering. Noen pynter seg, andre 
pynter seg ikke. Dette er helt opp til 
den enkelte.

Inkluderende fellesskap
I kirken er alle mennesker 
velkomne, uavhengig av kjønn, 
alder, identitet, seksuell 
orientering, sivilstatus og økonomi.

Bestill dåp hos kirketorget  
Telefon 23 62 90 09
Kirketorget@oslo.kirken.no
Minkirkeside.no/oslo
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SINSEN MENIGHET
Lørenveien 13, 0585 Oslo
post.sinsen@oslo.kirken.no.
Kirken.no/sinsen

Facebook Sinsen kirke
Telefon: 23 62 97 60
Telefon og besøkstid: Mantor 1014

Torshov kirke (restaureresgjenåpning 
høsten 2020), Åsengata 19, 0480 Oslo
Torshov og Lilleborg menighet
post.torshovlilleborg.oslo@kirken.no

Kirken.no/tol  
Facebook Torshov og Lilleborg menighet
Telefon: 23 62 92 10 
Telefon og besøkstid: hverdag 1014

TORSHOV OG LILLEBORG MENIGHET
Lilleborg kirke, 
Oskar Braatens gate 35, 0474 Oslo
post.torshovlilleborg.oslo@kirken.no

Kirken.no/tol 
Facebook Torshov og lilleborg menighet
Telefon: 23 62 92 10 
Telefon og besøkstid: hverdag 1014

PAULUS OG SOFIENBERG MENIGHET
Menighetskontor Helgesens gate 64, 
0558 Oslo
post.paulussofienberg.oslo@kirken.no
Paulus kirke ligger ved Birkelunden.

Kirken.no/ps
Facebook Paulus og Sofienberg menighet
Telefon 23 62 92 50
Telefon og besøkstid: Tirfre 1014

HASLE MENIGHET
Eindrides vei 9, 0575 Oslo 
post.hasle.oslo@kirken.no
Kirken.no/hasle

Facebook Hasle kirke 
Telefon: 23 62 97 60
Telefon og besøkstid: Mantor 1014

SAGENE OG ILADALEN MENIGHET
Sagene kirke, Dannevigsveien 17, 0463 Oslo
Post.SageneogIladalen.oslo@kirken.no
Kontor/Besøksadresse: Ila kirke,  

Søren Jaabæksgate 5, 0460 Oslo
Man/ons/torsdag 1014, tirs 1214
kirken.no/sageneogiladalen
Facebook Sagene kirke/Ila kirke
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ELLER KONTAKT OSS DIREKTE
Telefon 23 62 90 09

Kirketorget@oslo.kirken.no

Et nytt barn har kommet til jorden. 
Et nytt familiemedlem. Et lite 
menneske med et helt liv og en 
hel verden foran seg. For mange 
handler dåpen om tradisjoner, gode 
minner, å skape en dag for familien 
og å ha et punkt i livet som nettopp 
handler om dét: Livet.
For enten man er troende eller tror, 
er livet noe forunderlig. En gave. 
Noe man kanskje ikke kan sette ord 
på. Om man tviler eller tror: Alle er 
velkommen til dåp. Når et barn blir 
båret til dåp, blir vi minnet om at 
ingen kan bære seg selv. Gjennom 
dåpen blir vi en del av et fellesskap 
som strekker seg over hele verden 
– og gjennom alle tider. Det er 
en markering der barnet har sine 
viktigste støttespillere rundt seg, 
og der Gud lover å følge barnet alle 
dager.
I kirka døper vi barna fordi vi tror 
at alle mennesker, store og små, 
er skapt, ønsket og elsket av Gud. 
I dåpen blir barnet bekreftet som 
det barnet allerede er: Guds barn, 
skapt i Guds bilde, og løftet inn i et 
usynlig fellesskap som er større enn 
oss selv.

Oslo bispedømme


