
Velkommen til dåpspåmelding for  

Våler og Svinndal menigheter 

 

NB! HA KLART BEKREFTELSE PÅ BARNET SOM LEGGES VED I PÅMELDINGEN. 
BEKREFTELSEN LASTES OPP SOM ETT BILDE I DÅPSPÅMELDINGS SKJEMA. 

Bekreftelsen skal inneholde opplysninger om navn, fødselsdato, personnummer, kjønn,  
fødested og navn på foreldre. Foreldre som har meldt inn navn til barn mottar en bekreftelse  
på registrering av fødselsnummer og navn. Bekreftelsen mottar du i din innboks i Altinn.    
Dere vil først motta en automatisk bekreftelse på at vi har registrert bestillingen. Så snart tid  
og sted for dåpen er avklart hos oss, vil dere få endelig svar. 

 
 
Faddere  
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Fadderne har en viktig oppgave og  
bør derfor velges med omtanke. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen.  
Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre 
kristne som anerkjenner dåp i Den norske kirke. 

NB! Ønsker dere å døpe flere barn på samme dag, husk ny registrering for hvert barn.  
Husk også at faddere kan registreres i etterkant, men dette må gjøres senest 1 uke før dåpen. 

 

 

Trykk på lenken dåpspåmelding, og velg "Ny registrering". 

 
 
Velg kirke(r) og tidsrom og søk etter gudstjeneste(r) med dåp 

 
Tidsrom 

Fra i dag og   mnd. fram        

Velg kirke(r)                

 

Svinndal kirke Våler kirke 

  

 

Velg f.eks Våler kirke og trykk på SØK  

 

Da kommer alle gudstjenestene m/dåp i Våler kirke opp.      

 

 

Kryss av for ønsket gudstjeneste.  

 

Da kommer den ønskede gudstjenesten opp i boksen  

«Valgt gudstjeneste» og trykk deretter på «Åpne Skjema for utfylling» 

 

 



 
 
 
Før du får se og fylle ut dåpsskjemaet må du skrive inn mobiltelefonnummeret ditt. 
Etter en kort stund vil du motta en kode på SMS som du fyller inn for å verifisere din identitet. 
  
Mobil:          Kode: 

                                                         
  
Barnets fødselsnummer: 

   

 
 

 
Skriv inn barnets fødselsnummer, og trykk på «åpne». 
 
 
Da vil det komme opp en boks med ID-nr og en boks med den valgte gudstjenesten. 
Fyll deretter inn opplysninger om barnet og begge foreldrene. 
 
 
Last opp fødselsattest/bekreftelse fra folkeregisteret (skjermbilde) og legg det ved  
som bilde-fil.  
 
 
NB! Det hjelper oss veldig om du kan dobbeltsjekke at navnet på barn og foreldre er  
skrevet riktig, og ligger i riktig felt, før du trykker på "Lagre og avslutt". Er du usikker  
på hvilke felt du skal fylle inn i, så kan dette sjekkes i folkeregisteret ved å trykke på  
boksen «Skatteetaten.no/mineopplysninger/» 
 
Etter at man har trykket «avslutt og lagre» kommer det automatisk bekreftelse på at  
vi har registrert bestillingen.  
Så snart tid og sted for dåpen er avklart hos oss, vil dere få endelig svar. 
 
Ønsker man på et senere tidspunkt å legge til info, eller gjøre endringer, må man velge 
«Jeg vil åpne en registrering»- 

 

 


