Vandreture ved Nørre Nissum

5) Hjertestien (6,8 km)
Hjertestien blev til i et samarbejde med den lokale Hjerteforening. Stien kan let tilgås af borgerne i Nørre Nissum, men
der er et stort parkeringsplads ved kirken, hvor der er placeret en informationstavle og kasse med Hjerteforeningens
folder over Hjertestien. Hjertestien er beskrevet med udgangspunkt i denne parkeringsplads og mod-uret. Der er
desuden parkering på Borumvej tæt ved købmanden i Seminariebyen, hvorfra der er adgang til Hjertestien gennem den
bynære skov. I skoven er der en lille sø, hvor der er placeret et bord-bænkesæt. Her kan man skue de græssende får og
små lam om foråret. Overfor vandværket på Søndermarken, og midt på Hjertestien, er der desuden en hundeskov.
Selve Hjertestien, i hele sin længde, er 6,8 km og er på asfalt, grusveje og græs, og er en god motionsrute - om du går
eller løber. Hjertestien kan også deles i to mindre ruter på hendholdsvis 2,8 km og 4,2 km for den nordlige og sydlige
dele, ved at lave en sløjfe ved vandværket.
Ruten er markeret med rødmalet pæle med skilte fra Hjerteforeningen. Hunde føres i snor.
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Fra kirken, følges vejen nogle hundrede meter mod vest til Sejbjerg,
hvor der er en mindre vej som følges mod syd ned af bakken mellem
åbne marker, hvor der ofte står heste. Hvor vejen flader ud, bliver vejen
til en cykelsti som følges nu mod sydøst til vandværket.
I den næste sving, ved vandværket og hjørnet af hundeskoven,
fortsætter man lige ud på græsstien. Efter 50 m følges stien rundt til
højre og op langs diget forbi Sønderskov og ud på Tvedvej. Her er det
ikke usædvanlig at se rådyr og dådyr på markene og ved læbælterne.
Haren er desuden en flittig gæst. Tvedvej følges mod syd og sydvest
forbi automekanikeren til Haldvej på venstre hånd. Haldvej, som er en
grusvej, følges nu, først i en sydøstlig retning og efterfølgende mod øst
til Borumvej. Når du har passeret nr. 13, på den lige strækning mod øst,
er du halvvejs på Hjertestien.
Når du ankommer til Borumvej er der en cykelsti som følges mod nord
til udkanten af Seminariebyen. Ved byskiltet, følger man grusvejen til
venstre mod Brunsgård og videre bagom SeniorHøjskolens park.
Markvejen slår en sving udenom Grummegård og passerer enden af
villakvarteret Grummesgårdparken.
Man forsætter mod nord på grusvejen, hvor stierne ind til den bynære
skov passeres. Det er værd at kigge ind til den lille sø med græssende
får og lam om foråret. Ved T-krydset og indgangen til hundeskoven,
drejer du til venstre og følger Søndermarken mod øst til Seminarievej.
Seminarievejen følges nu mod nord forbi varmeværket og op af den
svage bakke til Kirkebyen. Ved Den Gamle Missionshus, som er fra
1906 og tegnet af J.N. Helligsøe, drejer du til venstre og følger
Kirkebyen forbi Nørre Nissum Efterskole og tilbage til
parkeringspladsen. Bygningskonstruktøren Helligsøe var ansat som
tegnelærer på seminariet og højskolen og han tegnede flere af bygninger
begge steder - bygninger som står den dag i dag.

Husk at hunde skal føres i snor. Venligst efterlad naturen som du selv
ønsker at finde den.

Nørre Nissum Borgerforening, 2020

noerrenissum.dk

