OSLO KATOLSKE BISPEDØMME
Dioecesis Osloënsis

DÅ PSR E G I ST RE RI NG
(1)
(2)
(6)

Tøm skjema

Fra generaldekret gitt av biskopen 22. juni 2020 med bestemmelser vedrørende blanketten «Dåpsregistrering»:
Blanketten «Dåpsregistrering» brukes i den utstrekning menigheten (sognepresten) der dåpen finner sted,
eller forrettende prest/diakon eller den som forbereder dåpen, finner det hensiktsmessig.
Ofte kan det være hensiktsmessig at en del opplysninger samles ved hjelp av andre dokumenter (spesielt kopi av fødselsattest).
Disse trenger man da ikke å føre fullstendig inn på blanketten «Dåpsregistrering».
Blanketten «Dåpsregistrering» kan makuleres når dåpen er gjennomført og de aktuelle data er innført i kirkeboken og i OrgSys.
Blanketten skal være makulert senest to år etter dåpen.
Dersom dåpsfamilien selv fyller ut blanketten, skrives det kun i de hvite felt!

Baptisanden (den som skal døpes)

OrgSys ID

Etternavn			

Eget dåpsnavn

Alle fornavn			

Mellomnavn

Kjønn

Mann

Kvinne

Adresse

Postnummer

Sted

Født (dd/mm/åååå) Personnr.:		

Født (sted/land)

E-post familie

Telefonnummer
1		

2

Baptisandens mor		

OrgSys ID

Etternavn

Alle fornavn			

Født (dd/mm/åååå) Personnr.:		

Mellomnavn

Født (sted/land)

Trossamfunn:
Katolsk

Egenstendig kirke:

Den norske kirke

Annet

Angi

Den latinske kirke

Annet

Angi

Baptisandens far		

OrgSys ID

Etternavn

Alle fornavn			

Født (dd/mm/åååå) Personnr.:		

Mellomnavn

Født (sted/land)

Trossamfunn:
Katolsk

Egenstendig kirke:

Den norske kirke

Annet

Angi

Den latinske kirke

Annet

Angi
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Dåpen		
Dåpssamtale gjennomført (dd/mm/åååå)

Av:

Døpt (dd/mm/åååå)			

Kirke eller kapell/sted

Tilslutning til egenstendig kirke:
Den latinske kirke

Annet

Angi

Forrettende prest/diakon

Sted [underskrivning av blankett]

Dato (dd/mm/åååå)

Underskrift (Plass for underskrift)

Merknader

Innmelding i OKB (registrering i statlig forstand som medlem av trossamfunnet Oslo katolske bispedømme)
Dato for innmelding i OKB (dd/mm/åååå) Dato kan ut fra omstendighetene variere; tidligst er fødselsdato, senest er dåpsdato.

Grunnlag
Mor (person med foreldreansvar)
til baptisand under 15 år
melder vedkommende inn i OKB

Far (person med foreldreansvar) til baptisand under 15 år
melder vedkommende inn i OKB

Baptisanden er (i statlig forstand) alt medlem av OKB
Baptisand under 15 år
som er i stand til å danne seg egne meninger,
medvirker i beslutningen om dåp

Baptisand over 15 år melder seg inn i OKB

Faddere (Faddere i kirkerettslig forstand kan være inntil to, i så fall en av hvert kjønn; må være katolikker, konfirmert og fylt 16 år.)
OrgSys ID

OrgSys ID

Katolsk mann, etternavn

Katolsk kvinne, etternavn

Alle fornavn

Alle fornavn

Mellomnavn

Mellomnavn

Bosted

Bosted

Katolikk, ja

Konfirmert (katolsk), ja

Katolikk, ja

Konfirmert (katolsk), ja

Dåpsvitner
Etternavn

Etternavn

Etternavn

Alle fornavn

Alle fornavn

Alle fornavn

Mellomnavn

Mellomnavn

Mellomnavn

Døpt, ja

Innført i dåpsboken (Liber baptizatorum)
Lagt inn/oppdatert i OrgSys
Dåpsattest sendt/utlevert

Døpt, ja

Døpt, ja

Sjekkliste
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