
Dåpsmelding 
Dåpskandidaten 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  Kjønn  

 Adresse  Postnr   |  |  |  Sted  Tlf  

 Født (d/m)    /   år  Personnr  |  |  |  |  Født (sted/land)  

Dåpskandidatens mor 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Adresse  Postnr   |  |  | Sted  Tlf  

 Født (d/m)    /   år  Personnr  |  |  |  | Født (sted/land)  

 Døpt (d/m)    /   år  Ritus  Sted/land  

 Trossamfunn     Katolsk      Den norske kirke      Annet, angi:   

Dåpskandidatens far 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Adresse  Postnr   |  |  | Sted  Tlf  

 Født (d/m)    /   år  Personnr  |  |  |  | Født (sted/land)  

 Døpt (d/m)    /   år  Ritus  Sted/land  

 Trossamfunn     Katolsk      Den norske kirke      Annet, angi:   

Foreldrenes ekteskap 

 Katolsk     Borgerlig     Annet, angi:    Ikke gift 

 Katolsk ekteskap inngått (d/m)      /   år  Sted  

 Evt. ikke-katolsk vielse (d/m)      /   år  Sted  

Dåpen 

Dåpssamtale gjennomført (d/m)    /   år  av   

      Døpt (d/m)    /   år  Kirke eller kapell/sted  

 Ritus:   Latinsk    Annet:  Forrettende prest/diakon   

 Sted  dato(d/m)    /   år  Underskrift  

Underskriften bekrefter at dåpen har funnet sted 

Merknader:  Sjekkliste: 
 Melding om fødsel mottatt fra Folkeregisteret 
 Evt. fødselsattest mottatt fra Folkeregisteret 
 Evt. navnevalgsskjema sendt Folkeregisteret 
 Dåpsattest sendt/utlevert 
 Innført i dåpsboken (Lib. bapt.) 
 Innført i menighetskartoteket 
 Innført nyregistrerte i menighetskartoteket 
 Utført dåp meldt til bostedsmenigheten 
 Katolske faddere meldt til bostedsmenighet 
 Evt. sendt skjema om katolsk kirketilhørighet 



Hovedfaddere (i kirkelovens forstand – inntil to; i så fall en av hvert kjønn; må være katolikker, fermet og fylt 16 år) 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Adresse  Postnr  |  |  | Sted  Tlf  

 Født (d/m)    /   år  Personnr  |  |  |  | Født (sted/land)  

 Døpt (d/m)    /   år  Ritus  Sted/land  

 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Adresse  Postnr  |  |  | Sted  Tlf  

 Født (d/m)    /   år  Personnr  |  |  |  | Født (sted/land)  

 Døpt (d/m)    /   år  Ritus  Sted/land  

Vitner og andre faddere (kryss av om døpt og katolikker) 
Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Født (d/m)    /    år  Sted/land  Døpt  ja     nei    Katolikk  ja     nei 

 Adresse  Postnr  |  |  | Sted  

 
Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Født (d/m)    /    år  Sted/land  Døpt  ja     nei    Katolikk  ja     nei 

 Adresse  Postnr  |  |  | Sted  

 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Født (d/m)    /    år  Sted/land  Døpt  ja     nei    Katolikk  ja     nei 

 Adresse  Postnr  |  |  | Sted  

 

Dåpskandidatens søsken (også halvsøsken og adoptivsøsken) 

Slektsnavn  Alle fornavn  

 Mellomnavn  Navn som ugift  

 Født (d/m)    /   år  Personnr  |  |  |  | Sted/land  

 Døpt (d/m)    /   år  Kirke/sted/land  Samme far     mor  
 

Fortsett evt. på eget Tilleggsskjema  


