Informationen
uppdaterad
23 november
2020
– gäller tills
vidare och kan
komma att
ändras med
kort varsel

Kyrkor, kapell och platser för
begravningsgudstjänst utomhus i Kalmar
Information till dig som planerar en begravning i Coronatider

Begravningsgudstjänster enligt Svenska kyrkans ordning schemaläggs i Kalmar på
måndagar och fredagar. De kan hållas i alla pastoratets församlingskyrkor och
dessutom i Södra kapellet på Södra kyrkogården, i Skogssalen på Norra kyrkogården,
utomhus på Södra kyrkogården och utomhus på Norra kyrkogården.
Begravningar enligt annan ordning än Svenska kyrkans äger rum i Skogssalen, i
Överstens festvåning och i Avskedsrummet på Norra kyrkogården samt utomhus på
Norra kyrkogården.
På grund av de restriktioner som gäller i hela Sverige från och med 24 november
2020 kan man inte vara mer än tjugo deltagare (inklusive präst, musiker, vaktmästare
och begravningsbyråpersonal) vid någon begravningsgudstjänst.
Vi tillhandahåller stativ och klämma för mobiltelefon både inomhus och utomhus så
att du som vill direktsända eller filma begravningen kan göra det.
De bårtäcken som tillhandahålls av Begravningsverksamheten i Kalmar kan bara
användas vid begravningar inomhus.
För alla begravningar, inomhus och utomhus, gäller att inspelad musik kan användas
om man har med sig CD-skiva i original.
Tidpunkt för begravningen
En del sörjande vill vänta med begravningen på grund av coronaviruset. Men enligt
begravningslagen ska en avliden kremeras eller gravsättas så snart som möjligt, som
senast en månad efter dödsfallet.
Det finns även andra skäl att inte flytta fram begravningen. Begravningen är en del
av sorgeprocessen, och erfarenheten visar att det ofta lindrar att få hålla begravning.
Det finns också en risk för att det kan bli problem med förvaring av stoft om många
skjuter upp gravsättningen.
Om du som närstående ändå behöver ha begravningen längre fram är ett alternativ
att välja kremation av den avlidna före begravningsgudstjänsten. Då kan du vänta med
gravsättningen upp till ett år, och begravningsgudstjänsten går bra att ha med urna
istället för kista. Se också alternativet ”avsked nu, och senare akt med urna”!
När det gäller kistbegravningar säger begravningslagen att den avlidna ska gravsättas
inom en månad, om inte särskilda skäl finns. Framflyttning av kistbegravning är inte ett
beslut som fattas av Svenska kyrkan. Om du vill flytta fram en kistbegravning ska du
söka anstånd hos Skatteverket.
Sveriges Kyrkogårds- och Krematorieförbund uppdaterar hela tiden information om
situationen på sin webbplats: https://skkf.se/aktuellt/coronalankar/
Något som är viktigt att notera när detta skrivs är att inga anstånd kommer att
beviljas.
Vi måste också påminna om att när en kista kommer till krematoriet i Kalmar är det
mycket viktigt att kompletta handlingar finns med!

Kalmar domkyrka
brukar kallas Sveriges
förnämsta
barockkyrka.
Den ritades av
Nicodemus Tessin d.ä.
och uppfördes
1660–1703. Under
2000-talet har den
renoverats.
Kyrkorummet har
normalt plats för
ungefär 1000
personer, men nu kan vi alltså vara högst tjugo här. Det innebär att det är
mycket enkelt att sprida ut sig.
Adress: Stortorget
Kalmar S:t Johannes
kyrka byggdes 1980.
Teglet och ljuset
skapar tillsammans en
varm atmosfär i
kyrkorummet. Det
rymmer normalt
ungefär 150
personer, och nu kan
man alltså vara
sammanlagt högst
tjugo vid en
begravning här.
Adress: Hanellsgatan 5
Södra kapellet (bild på första sidan) ligger på Södra kyrkogården och stod klart
år 1863. Det är ritat i nygotisk stil med spetsiga takspiror och fönsterbågar.
1939 genomfördes en stor renovering. I kapellet kan vi också vara högst tjugo
personer. Södra kapellet är stängt för renovering till och med 27 november.

Heliga Korsets kyrka
ligger vid Norra
kyrkogården och är
omgiven av tallar,
ekar och björkar. Den
invigdes 1963 och
har plats för ungefär
100 personer, och
nu kan vi alltså vara
högst tjugo.
I samma byggnad
finns krematoriet
och Avskedsrummet.

Adress: Kungsgårdsvägen 2C
S:ta Birgitta kyrka
invigdes 1975, och
kyrkorummet räknas
arkitektoniskt som
det mest spännande
bland Kalmarbygdens moderna.
Det rymmer normalt
ungefär 300
personer, och nu
kan vi vara högst
tjugo här också.
Adress: Villagatan 2

Två Systrars kapell
ligger i Norrliden och
byggdes 1984.
Kyrkorummet är
åttkantigt och har flera
konstverk av Eva
Spångberg. Det
rymmer ungefär 100
personer, nu kan vi
vara högst tjugo här.

Adress: Lille Bullens väg 1

Skogssalen ritades av Kalmararkitekten J Fred Olson på 1930-talet och ligger
på Norra kyrkogården. Då hette byggnaden Skogskapellet, men i samband med
en renovering 2004 anpassades den för att den skulle kunna användas för
begravningar i annan ordning, och då fick den också sitt nya namn. Från och
med mitten av november kan vi vara högst tjugo personer vid begravningarna
här.

Överstens festvåning
används sedan 1 maj
2020 som
konfessionslös lokal för
begravningsceremoni i
annan ordning.
Ramp för rullstol och
rullator finns vid
ingången på baksidan
av huset. Lokalen ligger
en våning upp, och hiss
finns.
Från och med mitten
av november
rekommenderar vi att
högst tjugo personer deltar i begravningsceremonier i Överstens festvåning.
Adress: Hangarvägen 19 (nära Kalmar Öland Airport)
Avskedsrummet finns i
Krematoriets lokaler
och kan användas både
för avsked (se nästa
sida) och för
begravning i annan
ordning. Under denna
period kan man inte
boka visning med
öppen kista. Det har
plats för 30 personer,
och nu kan vi vara
högst femton.

Det går bra att boka
begravning utomhus på
Norra kyrkogården och
Södra kyrkogården året
om. Begravningen äger då
rum vid själva gravplatsen.
På Norra kyrkogården kan
det vara en begravningsgudstjänst i Svenska
kyrkans ordning eller en
begravning i annan
ordning. På Södra
kyrkogården kan enbart begravningsgudstjänster i Svenska kyrkans ordning
hållas.
Begränsningen tjugo personer gäller också vid utomhusbegravningar.
Ett alternativ för er som gärna vill hålla fast
vid tanken att samla många till
begravningen är detta:
Nu kan de närmaste samlas i Avskedsrummet på Krematoriet. En präst eller en
diakon kan leda den andakt som förr
kallades bisättning eller utfärdsbön
(ordning finns i Den svenska psalmboken)
och som nu oftast kallas avsked.
Inget musikinstrument finns, men man kan
sjunga en psalm tillsammans om man vill.
Man kan vara högst femton personer
sammanlagt i rummet nu.
På det här sättet kan de närmaste ta
avsked.
Efter detta äger kremeringen rum.
Man kan också genomföra ett avsked utan
medverkan av någon från Svenska kyrkan.
Senare, när det förhoppningsvis går att samla fler igen, kan den
begravningsgudstjänst som kallas akt med urna planeras. Akt med urna kan
man vänta med i upp till ett år efter kremeringen.
Avsked i Avskedsrummet bokar man genom att ringa direkt till Krematoriet,
0480-42 14 88.

Behöver du mer information?
Behöver du boka en begravning?
Hör av dig till Jane Börjesson på pastorsexpeditionen i Kalmar pastorat,
0480-42 14 12
jane.borjesson@svenskakyrkan.se
Södra Vallgatan 25
392 31 Kalmar
Har du övriga frågor?
Ring Begravningsverksamhetens chef Birgitta Linåker, 0480-42 14 81!

