Uthyrning av kyrkor och kapell
Som stöd för församlingsarbetet har Borgå kyrkliga samfällighet och dess församlingar förutom Borgå
domkyrka och Lilla kyrkan också ett kapell i Mariagården och Lundagatans kapell i Finska
församlingshemmet, som alla kan bokas för kyrkliga förrättningar. Näsebackens kapell tjänar som den
primära lokalen för begravningsförrättningar. I den lugna Mariagården finns ett ljust kapell som är värt
ett särskilt nämnande eftersom det lämpar sig väl för alla slag av kyrkliga förrättningar, även
jordfästningar. Det är fri passage till Mariagården, där det också finns furstligt med
parkeringsutrymme.
Stämningen i kyrkorna gör dem också lämpliga för framföranden av andlig musik - Domkyrkan och Lilla
kyrkan kan hyras för olika slag av framträdanden.
VIGSLAR
Vigselförrättningar för egna församlingsmedlemmar utan debitering. Som egen församlingsmedlem
räknas också en medlem i ev.luth. kyrkan som tidigare varit medlem i Borgå församlingar eller vars
föräldrer bor i Borgå och är församlingsmedlem. Någondera av paret bör uppfylla ovannämnda
kriterier för medlemskap för att lokalhyran inte ska debiteras. Samma princip tillämpas vid välsignelse
av äktenskap.
Egna församlingsmedlemmar (se ovan) kan boka vigselförrättningar två år i förväg, alltid fr.o.m. 1.4
framåt. Personer som inte är medlemmar i någondera av Borgå församlingar kan boka vigseltider för
maj, juni, juli och augusti tidigast den 15 januari samma år. Under övriga månader är villkoren samma
som för egna församlingsmedlemmar.
ÖVRIGA KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR
För dopfester debiteras inte lokalhyra (oberoende av veckodag), när barnet döps till medlem i Borgå
församlingar.
Näsebackens begravningskapell är alltid den primära lokalen för jordfästningar (max. 90 pers.) och
kapellet i Mariagården den sekundära lokalen för jordfästningar (särskilt lämplig för kremeringar, max.
170 pers.). Jordfästningar kan i specialfall enligt avtal också förrättas i andra lokaler som är lämpliga
för förrättningen. Ingen lokalhyra debiteras vid jordfästning av egen församlingsmedlem.
Jordfästningen av en medlem i evangelisk-lutherska kyrkan sker utan debitering i tidigare nämnda
lokaler. Vid användningen av kyrkor och kapell för jordfästning av någon som inte är medlem i ev.luth.
kyrkan debiteras lokalhyra enligt prislistan.
KONSERTER, ANDRA FRAMTRÄDANDEN OCH TILLSTÄLLNINGAR samt ÖVNINGAR FÖR OCH
INSPELNINGAR AV FRAMTRÄDANDEN
Borgå domkyrka och Lilla kyrkan kan hyras för konserter och andra framträdanden. De kan också hyras
för inspelningar av konserter och andra framträdanden. Om dessa överenskommes från fall till fall
med beaktande av församlingsverksamheten. Ledande kantorn vid Porvoon suomalainen seurakunta
och konsertförfrågningsansvariga kantorn vid Borgå svenska domkyrkoförsamling tar emot
förfrågningar angående bokning av konserter.
Den som hyrt lokalen står för kostnaderna för eventuell stämning av instrumenten i lokalen, om dessa
ämnas användas i framträdandena.
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TRYGGT I KYRKAN
Då man ordnar tillställningar i kyrkan bör man beakta att myndigheterna fastställt ett maximiantal för
hur många personer som samtidigt får vistas i utrymmena. I Domkyrkan får enligt myndigheterna
högst vistas 704 personer i taget, och detta antal får inte övreskridas ens temporärt. Biljettgränsen för
arrangörer av konserter och andra framträdanden och tillställningar har fastslagits till 600 biljetter, så
att det också finns rum för artisterna och arrangörerna.
Den som hyrt lokalen ansvarar för arrangemangen kring och säkerheten vid tillställningen och för
behövliga kontakter till myndigheterna (t.ex. med hänsyn till säkerhetsplanen).
PRISER
Avgifterna som debiteras för uthyrningen av kyrkornas kyrkosalar och kapellen finns i prislistan.
I kyrkornas lokalhyra ingår grundstädning samt en vaktmästares närvaro som representant för
fastighetsägaren. Om den som hyr lokalen önskar andra vaktmästartjänster eller fler än en
vaktmästare för den bokade tiden, bör detta underhandlas om skilt med församlingens
ansvarspersoner och i god tid, minst 5 veckor före tillställningen.
BOKNING AV LOKALER FÖR KYRKLIGA FÖRRÄTTNINGAR
Kyrkor och kapell bokas för kyrkliga förrättningar vid församlingarnas pastorskanslier.

FÖRFRÅGNINGAR OM BOKNING AV KONSERTER
Porvoon suomalainen seurakunta: Ledande kantor Merja Halmetoja-Sivonen, merja.halmetojasivonen@evl.fi, puh. 0400 926 044.
Borgå svenska domkyrkoförsamling: Kantor Mikael Helenelund, mikael.helenelund@evl.fi, puh. 040
584 9952.
KYRKORNAS RESERVERINGS- OCH ANNULLERINGSVILLKOR
Församlingarnas kyrkoherdar besluter vilka tillställningar som är lämpliga i kyrkorna.
Den som hyr lokalen ansvarar för arrangemangen kring och säkerheten vid tillställningen och
för behövliga kontakter till myndigheterna.
I andra än kyrkliga tillställningar FÅR INTE UPPBÄRAS KOLLEKT.
Alla annulleringar bör göras skriftligt till pastorskansliet minst 5 veckor före tillställningen,

annars debiteras en annulleringsavgift enligt prislistan. Lokalhyrorna faktureras vid behov i förväg.
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