
Valg av dato og sted, påmelding
I Vålerenga kirke har vi dåp de fleste søndager, på gudstjenesten kl 11, og dåpen og 
dåpsfølgene er en viktig del av helheten. Se gjerne på nettsidene våre om program-
met for de aktuelle søndagene, eller ta kontakt med Kirketorget om hva som vil passe. 
Dersom du ønsker dåp i en annen kirke enn der du bor (f.eks. den kirka du selv er døpt), 
avtaler du dato med kirkekontoret der, før du melder deg til dåp via Kirketorget i Oslo (alle 
Oslo-kirke-datoer avtales på Kirketorget). Dåpssamtalen holdes der du bor. Presten tar 
kontakt om tid for samtalen når dåpsdagen nærmer seg.  

Faddere - Til dåpen velges faddere – en tillits- og følge-oppgave. Den døpte skal ha 
minst to faddere over 15 år som anerkjenner kristen barnedåp.

Hvordan feirer vi?
En kan feire enkelt eller stort, be mange, eller bare ta med noen til kirka. Dåp trenger ikke 
skje med en gang, og ikke koste masse tiltak og penger. En gang pr semester tilbyr vi også 
felles dåpsfest på kirka: «Vi lager festen, og du er gjesten!» (Dato for felles dåpsfest-dag er gjerne 
andre søndag i mai og november - ta kontakt!). Kirkene i Gamle Oslo har  dåpskjoler til 
utlån – eller en velger noe annet fint og praktisk å ha på. 

For oss i kirka er det viktig at de som kommer til dåp, får en god kirke-opplevelse. Derfor 
har vi dåpssamtale på forhånd, med rom for ulike tanker, spørsmål og praktisk gjennom-
gang. Derfor inviterer vi også til involvering av dem du har med deg: Søsken eller andre 
kan bære og helle i dåpsvannet og tørke hodet, faddere og andre kan lese de korte 
tekstene til dåpen, kanskje har noen sang- og solistforslag. 

Vålerenga kirke har forøvrig også lokaler til leie for sammenkomster (Menighetssalen, 
Kirkestua og Konfirmantsalen i Prestegården) – se info på www.valerengakirke.no 

Ta kontakt med oss for spørsmål og en prat, 
og hjertelig velkommen til kirka med barnet ditt!

TRADISJON - TRO - TILHØRIGHET  .... VELSIGNELSE - VANN - VERDIER

Gratulerer  
med barnet!
 
Velkommen til å ta kontakt  
for spørsmål, samtale  
og påmelding til dåp.

Beste hilsen 
Vålerenga menighet     
www.valerengakirke.no

DÅP?

Påmelding til dåp/spørsmål om aktuelle søndager: 
kirketorget.oslo@kirken.no  23 62 90 09 

Du kan også melde til dåp elektronisk. Gå inn på https://minkirkeside.no/Oslo/Oversikt
Spørsmål til/samtale om dåp/kontakt sognepresten i Vålerenga kirke: 

Ingunn Rinde ir697@kirken.no  415 74 532

INFORMASJON 
OG  

INVITASJON 



Gratulerer med barnet! 
Det følger mange gleder og 
utfordringer ved å bli foreldre. 
Det kan få oss til å tenke over 
de store livsspørsmålene.  
Vålerenga kirke ønsker velkom-
men til dåpstanker og dåp, 
og vil gjerne dele feiringen av 
barnet med dere.

I dåpen får vi feire livet, si ja takk til Guds velsignelse, og ta imot en tilhørighet til 
fellesskapet i kirken. Alle er velkommen til å melde sine barn og/eller seg selv til 
dåp i Den norske kirke. Både små og store døpes – og barn med ulike foreldre 
og forhold til dåp, kirke og kristentro. Er du/dere usikre/uenige - ta gjerne en 
samtale med oss i første omgang. Det er ingen aldersgrense for dåp, og ingen 
spørsmål som er for dumme å stille. 

Selve dåpshandlingen skjer i starten av gudstjenesten – både fordi det er 
praktisk, og enda viktigere: Fordi det viser oss hvor og hvordan vi alle får starte, 
hele tida: Vi får bli båret og tas imot – av Gud og hverandre. Vi kan si at et barn 
som holdes i armene eller sitter på et fang er et uttrykk for «grunnstillingen i 
livet»: Det å bli båret.

Vi trenger omsorg og gode ønsker 
for hver dag og tid. Å velge dåp er å 
si ja takk til Guds velsignelse. Håkon 
Blekens glassmaleri over inngangen 
til Vålerenga kirke minner oss om at 
velsignelsen gjelder alle, alltid. 

VELSIGNELSE

Mennesker og alt liv trenger vann for å leve, til vask og vekst.  
«Livets vann» er et av bildene Bibelen bruker på Guds gave.  
I dåpen får vi øse av Guds livgivende kilde. 

VANN

Hvilke verdier vil vi gi barna våre? Fortellinger og veivisere å vokse 
opp med? Menneskeverd. Respekt. Nestekjærlighet. Tilgivelse. 
Håp. At de selv har en unik verdi. Å høre til sammen med de 
andre og Gud. Å få kjenne seg sett, elsket og utfordret. Dåp er et 
verdivalg. Som foreldre, faddere og kirke står vi sammen i dette. 

VERDIER

Mange forteller om en tilknytning til kirka der de bor –  
og/eller til kirka de selv og andre ble døpt. Dåpsfatet i  
Vålerenga kirke ble reddet ut av kirka ved brannen i 1979.  
Her har generasjoner blitt båret og tatt imot til dåp. 
Dåp er også å videreføre og fornye kristne tradisjoner  
og verdier i årets og livets ulike tider.

TRADISJON

Dåpen knytter oss til Gud, til Jesus Kristus og til det  
kristne fellesskapet. I dåpen blir vi medlem i den  
lokale og verdensvide kirke. 

TILHØRIGHET

Vi døper i tro og håp på Guds kjærlighet, på Guds bilde og  
nærvær i Jesus Kristus og hvert menneske. Tvilen hører også med.  
Og undring og utvikling.

TRO

DÅP ER Å TA IMOT...

„Det skjer et under i kirken, større enn verden vet. 
Barnet får del i Guds rike, svøpt i hans kjærlighet.“

Gerd Grønvold Saue / Norsk salmebok 2013, nr. 591

Kirkas invitasjoner videre 
I dåpen blir barnet medlem i Den norske kirke og vil få invitasjon til å være med 
i kirkas barne- og ungdomsarbeid, gudstjenester og trosopplæring (se egen 
folder om dette årets tilbud, samt kirkas nettsider og Facebook-side). De som 
ikke er døpt, er selvsagt også velkomne!  
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