Vester Hassing Kirkegård
Nu skriver vi juni 2018 og kan se tilbage på et meget travlt første halvår på kirkegården. Sidste sommer
fortalte vi på kirkegårdsvandringen om, hvad der skulle ske på kirkegården de næste år. Når der så tænkes
tilbage til da og ser, hvad der er sket indtil nu, så er det gået rigtig, rigtig stærkt med udviklingsplanernes
udførelse. Det har kun kunnet lade sig gøre med et enigt menighedsråd og et positivt provstiudvalgs
økonomiske opbakning.
Som mange brugere og besøgende på kirkegården har bemærket, har kirkegården nogle steder været svært
fremkommelig siden først i marts. Der er fjernet grus i gange og i den ”gamle” mindelund, der er fjernet
hække, gravsten er flyttet i mindelund eller depot, inden det rigtig gik løs med klargøring til græssåning i
stierne langs kirkegårdsdiget. I midtergangen fra knækket og østpå skulle der foretages opgravning af fliser
og det stabilgrus, der var derunder, Inden genopbygningen kunne påbegyndes. Der er nu lavet en
græsarmeret chaussestensbelægning på midten af kirkegården afsluttet af en flot halvbue, inden der
fortsættes med en græsarmeret belægning af hård plast, som snor sig til den østlige ende af kirkegården.
Det betyder, at vi nu, hvor vi venter på græsset skal blive rigtig grønt, kan se frem til en kirkegård næsten
uden grusstier. Der er endnu stadig få grusstier tilbage i midterstykket, som bliver omlagt til græs ved
lejlighed.
En kirkegård som fremstår meget grøn, hvis der kommer lidt regn, en kirkegård som har et lille look af natur
og på sigt også en kirkegård, der er attraktiv at besøge eller gå sin aftentur på. Desværre har vi ikke som
forventet nået at få plantet flere træer og etableret lidt hedelandskab i området, som på sigt skal blive
skov/hede afdelingen, men så er der noget at gå videre med til vinter/næste forår.
Det der kan siges omkring Chaussestensbelægningen midt på kirkegården er, at den skal have lov at sætte
sig, græsset skal gro op og klippes nogle gange, så vil den blive næsten lige så fast at færdes på som
græsgangene, men det kræver lidt tålmodighed, hvilket vi håber på forståelse for.
Vi minder allerede nu om dette års kirkegårdsrundvisning
mandag den 13. august kl. 19.00. Her vil der blive fortalt
lidt om, det der er lavet og det der skal ske inden for de
næste år på kirkegården. Måske, hvis vejret tillader, kan
vi også synge en aftensang og få kaffe /the i det fri denne
aften.
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