Askgravlunden på Danmarks kyrkogård togs i bruk våren 2013.
Den har ett vackert gammalt järnstaket med förgyllda knoppar. En
liten stenbänk finns utanför staketet.
Askgravlunden på Funbo kyrkogård togs i bruk våren 2016. Den
har tre stenpelare där namnskyltarna i glas sätts. Det finns en
hörnbänk till vänster om ingången innanför det vackra gamla
järnstaketet. Askgravlunden är utformad av landskapsarkitekt Karin
Sidén Lannergård.
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Askgravlunden på Danmarks kyrkogård

En minneslund

En askgravlund

är ett område inom kyrkogårdarna där askan efter en avliden
nedmyllas. Detta görs under den tjälfria delen av året och utan
närvaro av anhöriga.

är en gravsättningsform som är ett mellanting mellan
minneslund och urngrav. Nedsättning av askan sker på samma
sätt som i en minneslund, d.v.s. det görs utan närvaro av anhöriga
under den tjälfria delen av året. Men till skillnad mot i minneslunden,
som är helt anonym, sätts här upp en namnskylt.

Minneslunden är en anonym gravplats. Det är en lugn och fredad
plats som skänker stillhet och inbjuder till meditation.
Namnen och övriga uppgifter om dem som får sitt vilorum i
minneslunden registreras i församlingens gravbok utan att askans
exakta läge anges.

I askgravlunden på Danmarks kyrkogård fästs en namnskylt i
brons (12x7 cm), med den avlidnes namn, födelse- och dödsdatum,
på en gemensam ca 2 m hög sten.

Efter att askan jordats sänds ett minneskort till de anhöriga.
Utmärkande för en minneslund är att inga enskilda markeringar,
gravvårdar eller planteringar förekommer. Istället finns en gemensam smyckningsplats där anhöriga kan sätta en blombukett eller
tända ett ljus.

Minneslunden på Danmarks kyrkogård invigdes på
Missionsdagen den 3 juli 1983. Den ritades av Lennart Lundqvist.
Stenen i springbrunnen är från Edeby ägor.
Minneslunden på Funbo kyrkogård togs i bruk sommaren 2003.
Den är ritad av landskapsarkitekt Monica Sandberg. Den
omgestaltades 2015 av landskapsarkitekt Karin Sidén Lannergård.

I askgravlunden på Funbo kyrkogård är namnskylten i glas
(16x8 cm). Den fästs i en metallram med belysning på en av de tre
gemensamma stenpelarna.
Skyltarna beställs och monteras av församlingen.
Om en efterlevande eventuellt vill få sitt namn på samma skylt tillverkas en
ny skylt med båda namnen i samband med nedsättning av askan efter den
sist avlidne.

Efter att askan jordats sänds ett minneskort till de anhöriga.
Det finns möjlighet att placera ljus och snittblommor på anvisad
plats framför den gemensamma stenen. Församlingen ansvarar för
all övrig skötsel.
Namnskylt och plats i askgravlunden kostar för närvarande
5 000 kr.
Önskemål om att få askan efter en avliden nedsatt i askgravlund tas
upp med begravningsbyrå. Det går också bra att kontakta
församlingsexpeditionen. (Se kontaktuppgifter på baksidan.)

