Begravelsesbyra Kampenes

MENY

BEGRAVELSE

Maks 200 ute i
begravelse, og det er
ikke lov med
kondolanseprotokoll.
Men streaming er et
alternativ

Kan bli strengere: I dag kan maks 200
personer møte fram ute i en begravelse.
men dette kan raskt endre seg. (foto:
Privat)

Av Anne Kjønniksen
14. august 2020, kl. 05:00



– Slik det ser ut, så vil det nok
komme strengene regler, med
maks 50 samlet på kirkeområde
og to meter avstand, sier Jacob H
Svarre i Kampenes
begravelsesbyrå.
ANNONSE

DEL

Fagernes: De siste ukene har vært



lov å samle 200 personer ute i



avstand. Inne er det ulike regler som

kirkeområde – med en meter
gjelder for kirkene i Valdres,

avhengig av størrelse på kirka og hvor
mange som er samlet fra samme
husstand eller kohort.

Mye ekstra: Det krever mye ekstra å
arrangere begravelser, i disse koronatider.

Folk er 8inke
– Jeg opplever at folk er veldig !inke til å
følge retningslinjene. De gjør det beste ut
av situasjonen. Men det er mye ekstra
arbeid for oss som organiserer
begravelsene. Det er imidlertid våg
oppgave å organisere det hele på en best
mulig måte innenfor regelverket, sier
Jacob H Svarre.

Overhører ute med lyd
I Valdres er det i snitt totalt rundt 220
begravelser i året. I forrige uke var det en
stor begravelse i Vang. De som ikke kom
inn på kirkeområde, fulgte begravelsen
utenfor område via lyd. I slike tilfeller er
det bra med godt vær.

Folk er !inke: Jacob Svarre synes folk er
!inke til å akseptere reglene som gjelder
for begravelser

Digital protokoll
En del velger å streame begravelsen, men
det er ikke så mange. Dette koster 5000
kroner ekstra. I tillegg er det mulig få
kondolanser digitalt sliden det ikke er lov
å skrive kondolanseprotokoll.
Dette er det !ere som velger.

Usikker framtid
– Vi er svært usikre på hva som kommer
til å skje fram over. Magefølelsen min sier
at vi må ta skritt tilbake i tiden som
kommer. Det betyr at kun femti kan være
til stede i en begravelse og folk skal holde
to meters avstand, sier Jacob Svarre.

Lik Avisa Valdres på Facebook
Liker

7,5 k personer liker dette. Registrer deg for å se
hva vennene dine liker.

Les mer om: Begravelse Fagernes
Kampenes bedgravelsesbyrå
Se kommentarer

Flere saker

Eli Dybdal Moe (86) og Eva Rognstad
(90) satte seg på rullatoren og hørte
på Staut-konsert

Lurer du hvorfor
Ørnulf Dyve i
Staut har fått så
langt skjegg? Her
er svaret

Praktiserer
strenge
treningsregler
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Ingen dansing,
mingling eller
henging foran
scenen eller i
«baren»

Disse nøt
sensommeren og
siste ferieuke i
Fagernes onsdag

Kommentarer til denne saken
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