VESTER HASSING KIRKE

Sommeraftensbesøg med rundvisning
På vej mod den fremtidige kirkegård!
I er alle inviteret til en rundvisning på kirkegården på en forhåbentlig dejlig sommeraften.
Arrangementet er gratis. Der afsluttes med kaffe i kirken. Vel mødt.
Vester Hassing Kirkegård tirsdag den 20. juni kl. 19.

Vester Hassing Kirkegård
I Vester Hassing er vi i gang med at tilpasse kirkegården til nutiden og forhåbentlig også fremtiden.
En tilpasning som er blevet nødvendig med det ændrede begravelsesmønster, der er i samfundet,
hvor vi går fra de traditionelle kistebegravelser til kremeringer. Det er ikke kun i Vester Hassing,
men over hele landet er der blevet rigtig meget overskudskapacitet på kirkegårdene.
Landskabsarkitektfirmaet Wad fra Aarhus, har sammen med Vester Hassing Menighedsråd
igennem lang tid arbejdet på at få lavet en udviklingsplan for kirkegården, en plan som nu er
blevet godkendt og som nu så småt er sat i gang. En plan som over de næste mange år vil være
med til at tilpasse kirkegården til det behov, der måtte komme, så kirkegården stadig vil være et
roligt og fredfyldt sted at komme.
Området omkring kirken vil der ikke blive rørt så meget ved. Her vil de traditionelle kistegrave
stadig være dominerende. I dette område vil der kunne oprettes urneanlæg efter behov, hvilket vi
pt. er i gang med. Som en del af udviklingsplanen er gangene i denne afdeling blevet lavet
handicapvenlige. De er i foråret omlagt til stenmelsgange, en meget mere fast belægning end de
grusgange, de har afløst.

VESTER HASSING KIRKE

Området midt på kirkegården skal laves til et parklignende anlæg. Det er det område, som vil vare
længst tid, inden vi kan gå i gang med, da der er foretaget flere nye begravelser inden for de sidste
år. Dog er der gjort klar til at flytte, nogle af de gravsten vi skal gemme i en kortere periode, til et
område mod diget i sydsiden. Midtergangen vil her blive omlagt med en græsarmeret
chaussestensbelægning.
Området mod øst vil blive anlagt som skov-/hedeareal, et areal som skal bære tydeligt præg af
naturen omkring Vester Hassing. Som det tydeligt ses, når man besøger kirkegården, bliver der i
denne ende mindre og mindre aktive gravsteder. Det er derfor her der er sket meget. Mange
gange er omlagt til græsgange og resten vil inden for kort tid følge efter. Der er plantet 50
egetræer, flere vil følge efter sammen med en del ammetræer. Midtergangen skal her omlægges
til en græsarmeret snoet sti, som skal fremme oplevelsen af at være i naturen. I dette område kan
der fremover kun nedsættes urner.
Sådant en udviklingsplan udføres ikke bare lige over få år. Udviklingsplanen for Vester Hassing
Kirkegård er lavet som en 50 års plan, så der vil løbende, når der kommer tid og penge, gennem de
næste mange år blive udført projekter på kirkegården.
Vester Hassing Menighedsråd

