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Begravningar i Kalmar, kort presentation av kyrkor och kapell
I Kalmar finns schemalagda begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning, på
måndagar och fredagar. Begravningsgudstjänster kan erbjudas i alla församlingskyrkor
samt i Södra kapellet på Södra kyrkogården och i Skogssalen på Norra kyrkogården
För begravningar i annan ordning finns schemalagda tider tisdag - fredag i Skogssalen,
Norra kyrkogården.

För ytterligare information och bokning hänvisar vi till:
Svenska kyrkan, pastorsexpeditionen
Södra Vallgatan 25
392 31 Kalmar
Telefon: 0480-42 14 12
E-post: jane.borjesson@svenskakyrkan.se

Kalmar domkyrka
Sveriges förnämsta barockkyrka som ritades av Nicodemus Tessin d.ä.
uppfördes 1660-1703. Kyrkorummet har plats för cirka 1 000 personer.
Stortorget, 391 21 Kalmar. Tel. 0480-123 00

S:t Johannes kyrka
Församlingskyrka byggd 1980, den vackra tegelarkitekturen skapar tillsammans
med ljuset en värme och intimitet som präglar kyrkorummet. Kyrkorummet har
plats för cirka 150 personer och församlingsgården 78 personer.
Hanellsgatan 5, 392 44 Kalmar. Tel. 0480-42 14 30

Heliga Korsets kyrka
Heliga Korsets kyrka ligger vackert belägen i en park med mäktiga furor,
omväxlande med smäckra ekar och björkar. En modern kyrka byggd och invigd
1963. Kyrkorummet har plats för cirka 100 personer och församlingsgården 50
personer. Kungsgårdsvägen 2 C, 392 37 Kalmar. Tel. 0480-42 14 40
S:ta Birgitta kyrka
Sedan 1975 finns S:ta Birgitta kyrka i Kalmar. Ur arkitektoniskt perspektiv
Kalmarbygdens mest spännande moderna kyrkorum, som förenar ljus och rymd med
närhet och delaktighet. Kyrkorummet har plats för cirka 300 personer och församlingsgården cirka 150 personer. Villagatan 2, 393 51 Kalmar. Tel. 0480-42 14 50

Två Systrars kapell
Ligger i Norrliden och är byggd 1984. En liten kyrka där kyrkorummet har
utrymme för cirka 100 personer och församlingsgården cirka 60. Genom sin
åttkantiga arkitektur erbjuder kyrkorummet närhet och delaktighet.
Lille Bullens väg 1, 393 58 Kalmar. Tel. 0480-42 14 60

Södra kapellet
Södra kapellet är beläget på Södra kyrkogården och stod klart år 1863.
Gravkapellet är i nygotisk stil med spetsiga takspiror och fönsterbågar.
År 1939 reparerades gravkapellet såväl interiört som exteriört. Kapellet rymmer
50 platser.

Skogssalen
Skogskapellet ritades av J Fred Olson på 1930-talet och är beläget på Norra
kyrkogården. Efter renovering 2004 ändrades namnet till Skogssalen och
anpassades för att även kunna användas för begravningar i annan ordning. Det
finns plats för 60 personer.
Avskedsrummet

I krematoriets lokaler finns Avskedsrummet för visning och även med möjlighet
för begravning i annan ordning. Rummet har plats för 30 personer

