VESTER HASSING KIRKE

Når man besøger Vester Hassing Kirkegård vil man bemærke, at der er betydelige arealer, som ikke
er i brug. Kirkegården er på 22.000 kvadratmeter og har 1.800 gravpladser. Her er der ca. 40
procent overskudskapacitet i forhold til det prognoserne siger der er behov for frem til 2050. Derfor
er vi i gang med en større omlægning i samråd med arkitekt, menighedsråd, provsti og øvrige
myndigheder.
Helhedsplanen, som nu er godkendt, siger, at de traditionelle kistegravsteder skal holdes omkring
kirken, dette areal skal omkranses af en beplantning af lindetræer. Midterstykket på kirkegården
skal bruges som parkområde, altså et område med meget klippet græs med plads til både kistegrave
og urnegrave og enkelte solitære træer. Den bagerste del, altså øst- enden, skal fremover laves som
en skov og hede kirkegård. Her erstattes midterstien af en bugtet græsarmeret gangsti gennem
arealet, gangene udlægges med græs, området vil blive meget naturpræget med græsser og anden
bevoksning som kun vil blive plejet i begrænset omfang.
I foråret 2016 fik vi fældet nogle dårlige træer som senere vil blive erstattet af ny beplantning. De
tomme arealer er vi nu i gang med at reetablere efter planen, senest er der blevet plantet en
markering på tværs af kirkegården mellem den traditionelle afdeling og parkafdelingen med
lindetræer og i øst-enden er der plantet 50 egetræer, ligesom der løbende vil blive sået græs i
gangene i den østlige del. Mindelunden som også findes i øst-enden er vi i gang med en kraftig
reduktion af gravsten, de gravsten som skal blive vil blive flyttet i depot så arealet her også kan
tilplantes med egetræer og der kan sås græs. Planen er at gravstenene på sigt vil blive placeret i
grupper forskellige steder på kirkegården. Vester Hassing Kirkegård er kommet godt i gang med
fremtidssikringen af en ny og anderledes kirkegård til glæde for både nuværende og fremtidige
brugere.

