
VILD  
MED VILJE

Vi har inviteret 
naturen ind på kirkegården, 
fordi mangfoldighed sikrer 
liv, vækst og mad til alle.

HOLD ØJE MED FORANDRINGERNE
Det er vores håb at du får lyst til at nyde naturen på 
kirkegården med alle sanser, uanset om du er ude at gå af-
tentur eller om du kigger til en, du kender. 

Vi er bestemt ikke færdige med at arbejde med de naturlige 
forandringer, så følg med i det nye der sker eller oplev no-
gle af de andre spændende ting vi gør for naturen på Øster 
Hassing Kirkegård, Gåser Kirkegård og Hals Kirkegård.

Hjertelig velkommen på Vester Hassing Kirkegård og rigtig 
god fornøjelse.

VI ER ‘GRØN KIRKE’

Kort sagt betyder det, at vi har klima og miljø 
i fokus. Sådan er vi med til at opnå til samfun-
dets klimamål.

“Når jeg sætter mig på bænken i 
det vilde område, så slapper jeg 
af. Synet af naturgræsser, urter, 
vilde blomster og et mylder af 
insekter får roen til at sænke sig. 
Jeg er slet ikke i tvivl om, at det 
er rigtigt at invitere naturen ind. 
Her falder det hele på plads. 

Graver, Leif Christensen



BIER PÅ KIRKEGÅRDEN
Vi har fået knap 50.000 summende gæster på besøg. De 
bor i et hvidt bistade midt i et område med naturgræs. 

Her samler de nektar 
fra de blomster de 
bestøver. Det sikrer 
planternes former-
ing og giver samtidig 
honning til biavleren 
som ejer stadet og 
passer bierne. 

VILD MED DET VILDE
Vester Hassing Kirkegård er blevet vild med vilje - eller 
hvert fald dele af den. Vi vil gerne være med til at passe 
på naturen og dyrelivet, så der også er liv og vækst til de 
kommende generationer. 

Vi styrker biodiversiteten ved at etablere naturgræs, bista-
der, blomsterstriber og andre spændende tiltag, som kan få 
det til at summe af liv hos os.  Det giver ikke alene noget til 
øje, sjæl og sind, det giver også et vigtigt makkerskab med 
naturen - til gavn for både mennesker og dyr.

Vi håber vores grønne fokus giver inspiration og spreder 
glæde.  Sæt dig gerne og nyd oplevelsen og en stille stund. 
Og tag bare kaffen med eller pluk en buket af de vilde 
blomster, du ser her. De kan lyse op derhjemme eller hos 
en, du er kommet for at besøge.

NATURGRÆS ER MAD 
Etablering af naturgræs har givet et helt andet og mere 
afslappet, udtryk i den ene ende af kirkegården. Natur-
græs klippes få gange om året. Det giver de vilde urter 
mulighed for at blomstre, så der kan etableres en vigtig 
fødekilde til pollen- og nektarsøgende insekter, blandt 
andet vores bier og mange sommerfugle. 

Naturgræsset er sået på nogle af de arealer, hvor der ikke 
er den store aktivitet. Det betyder ikke, at vi har glemt de 
aktive gravsteder. der findes i området. De bliver selvføl-
gelig passet, som de plejer - Og vi har klippet stier til alle 
gravstederne, så det er muligt at komme tørskoet frem.

Nogle synes måske naturgræs ser uordentligt og forsømt 
ud i sit udtryk, men det er ikke glemt, området bliver bare 
passet på en anden måde end vi er vant til.

Biodi-hva’ for noget?
Biodiversitet betyder variation af liv, altså det mylder af 
insekter, dyr, svampe, planter og andet levende, der find-
es i et opråde. En høj biodiversitet betyder dermed, at der 
er mange arter der lever side om side. 

For at tiltrække mange forskellige arter skal der være en 
stor variation af levesteder til planter og dyr.

VILDE BLOMSTERSTRIBER
Striber af vilde blomster er blevet etableret ved kirken og 
kirkegården. De giver mad til mange forskellige insekter 
som fx svirrefluer, humlebier, sommerfugle og andre vigtige 
bestøvere, som igen er føde for fugle og andre dyr. Bloms-
terstriberne er desuden gode skjule- og levesteder for in-
sekter og dyr. 

Besøgende på kirkegården får samtidig gode sanselige 
oplevelser ud af blomsterstriberne. De giver noget at tale 
om, dufte til, mærke på og plukke af.  

STAUDER DER ER ET BESØG VÆRD
Bede med farvestrålende stauder etableret i ubenyttede 
gravsteder lyser op over hele kirkegården. Stauderne har vi 
haft et stykke tid, men der bliver stadig flere, og det giver god 
mening. De har en helt utrolig tiltrækning af insekter og er 
samtidig en positiv oplevelse for besøgende på kirkegården. 

Der er mere end 60 forskellige slags, som hvert forår spir-
er frem og står hele sommeren indtil de afslutter deres 
sæson med en dekorativ frøstand om efteråret.  


