Vandreture ved Nørre Nissum

2) Seminariebyen og fjorden (6,5 km / 9,5 km)
Parkering ved kirken, Gejlgård Bakke eller ved Seminariet, dog tager turbeskrivelsen udgangspunkt i parkering ved
kirken og går med-uret. På denne tur, oplever du en stor del af, hvad Nørre Nissum har at byde på - fra den flotte natur
og fjorden, til skolernes by. Hunde føres i snor. Rutemærkning angives i teksten. Den nordlige rute er 6,5 km.
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Fra parkeringspladsen ved kirken, krydser man forsigtigt Hovedgaden og følger Ringvejen mod nord og ned mod
fjorden. Ved den skarp venstresving, drejer man til højre på grusvejen til Nyholm. Ruten herfra og ned til stranden er
markeret med pæl med blåmalet top. Følge grusvejen knap 100 m mod øst til elskabet og næst, den svag dige
(markskellet) på tværs af marken til Kongensgård Dal. Der dyrkes typisk græs på marken mod nord og hvede eller byg
på marken op mod Kongensgård. Videre, først ned i dalen og senere op på kanten af marken, ned mod fjorden. Nyd de
flotte blomstrende skråninger med kodrivere om foråret og senere blomstrende tjørn. Der er gode muligheder for at se
vildt, samt harer og et rigt fugleliv ved dalen. Lad dyrene forblive ugenerte af din tilstedeværende. Det sidste stykke
mod stranden, går stien ned på den skrå dalside for at undgå de stejle klinter som ellers spærrer vejen frem.
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Følge stranden nu 600 m mod øst indtil du kommer til Høgsgård Strand, hvor der er en bådplads med flere bordbænkesæt, et toilet, shelter og om sommeren, en badebro. Hvis solen skinner, kan man tag en frisk dukkert.
Fra stranden, følges grusvejen op igennem
træerne til dyrhegnet. Hegnet krydses ikke,
men man drejer til venstre og følger nu de
pæle med gulmalet top samt stolper med gul
pil langs hegnet mod øst. Fra foråret og hen
over sommeren, går der kvier og kalve af
racen Charolais på græsmarkerne her derfor er det vigtigt at hunde føres i snor.
Der er ingen tyre og dyrene er fredelige og
også nysgerrige. Det er dog en god idé at
man ikke går imellem en kvie og dens kalve.
Sporet følges nu lidt ind i landet og højre om
et vandløb for at undgå den dybe kløft. En
bro over vandløbet kommer til syne og her
deler sporet sig. Først går man mod nord og
op på en bakketop og langs et dige af
græstørv som ligger vinkelret på kysten. Der
findes ingen optegnelser, som kan komme med et bud på deres alder, men de er formodentlig flere hundrede år gamle.
De er etableret af græstørv, og har givetvis været noget højere end de fremstår i dag. Digerne har dels tjent som skel
mellem de to ejendomme dels som værn mod den barske vind. Digerne er i dag fredede. Fra diget, følges toppen af
klinterne ca. 100 m inden man igen går samme vej retur og ned til broen. Her oppefra kan man se, hvordan fjorden æder
sig ind i klinterne som rejser sig 25-30 meter over Limfjordens smalle strand. Ved højvande æder bølgerne af klintens
fod. Især i vinterhalvåret skrider store stykker ned, så ler, træer og buske gør det vanskeligt af færdes på stranden. Visse
steder kan Limfjorden tage op til flere meter landbrugsjord om året. Træer og buske er skåret til af den salte blæst, og
kun det mest robuste kan gro her. For eksempel havtorn. I det tætte krat finder mange fugle og dyr deres føde og skjul.

Fra broen, følges nu den smalle græsmark mod syd. Til venstre er der plantet et blandet hegn, som giver levesteder og
skjul for vildtet. Marken og sporet følger den en lille bæk ved hegnet. På et tidspunkt passerer man en automatisk
mårfælde som er placeret i læhegnet. Marken smaller ind og til sidste kommer man til en mark med afgrøder. Her er der
passage over elhegnet og kanten af marken følges videre det sidste 100 m op til vejen. På den anden side af vejen er der
en rasteplads og udsigtspunktet Gejlgård Bakke som rejser sig 74 m over Limfjorden. På toppen er der flotte
informationstavler opsat af Geopark Vestjylland. Der er et toilet samt bord-bænkesæt på rastepladsen. I klart vejr kan du
se både Thy, Mors, Salling og Thyborøn. Gejlgård Bakke ligger på en højderyg dannet under den sidste istid. Det var
hertil, at isbræen nåede på vej sydover, og bakken er dannet af det jord, grus og sten, som isen skubbede foran sig. Nord
for landevejen er landskabet ud mod Limfjorden karakteristisk med de mange smeltevandsdale med vandløb. Endnu et
spor fra istiden - man ser dalene skære sig gennem agerlandet, så vandet fra den smeltende is og eftertidens nedbør
kunne løbe ud i fjorden. Fra øst enden af rastepladsen ved Gejlgård Bakke, følges nu grusvejen mod syd til Tovborg og
videre mod vest forbi Gejlgård med de to geder som gæster stedet i sommerhalvåret og frem til Seminarievej.
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Ved Seminarievejen, kan turen afkortes ved at gå over vejen og op af den lille trappe med gelænder. Stien går gennem
Nørre Nissum Efterskoles park og forbi kunstgræsbanen. Stien leder dig ud på Kirkebyen som følges til venstre tilbage
til parkeringspladsen. Denne tur er på 6,5 km.
Seminarievej følges mod syd til Nørbysvej på venstre hånd. Dreje ind
på Nørbysvej og følge cykelstien bagom husene og frem til
Midtpunktet og Østhallen. På Midtpunktet er der en bålplads og flere
bord-bænkesæt, samt en legeplads. Forbi Østhallen, følges
Skolevænget til du står overfor indgangen til Nørre Nissum Skole og
Børneunivers. Her drejer du til højre på en sti som fører tilbage til
Seminarievej. Vejen krydses og man fortsætter til venstre til
Seminariet. Her er der flere statuer og mindesmærker samt skulpturer i
træ, så det er en tur værd at gå lidt rundt. Det første man møder er
mindestenen til sognepræsten A.D.L. Hansen som grundlagde en
indremissionske højskole i byen i 1887 - nu Nørre Nissum Efterskole,
og senere seminariet. På gavlen bag mindestenen står ordene ”Bed og
arbejd”.
Videre fra Seminariet følges Hellasvej mod sydvest til Borumvej. Her
drejer man til højre langs Borumvej et kort stykke og derefter drejer
man ind på Degneparken. Degneparken følges rundt og forbi
indgangspartiet til SeniorHøjskolen og forbi flagstangen. Hvor vejen
drejer til højre, går stien lige ud og ind gennem træerne i parken. På
den anden side af skoven, kommer man ud på en markvej. Markvejen
følges til højre og forbi Grummegård og videre til vandværket. Her er
ruten en del af Hjertestien. På højre hånd, inden vandværket, er den bynære skov på Søndermarken, hvori der er flere
stier og en lille sø, hvor der græsser får. På venstre hånd er der en hundeskov. Ved hundeskoven, drej til venstre og
følge cykelstien forbi vandværket og rundt til højre gennem markene og op mod Sejbjerg. Ved ankomst til Hovedgaden,
er der igen udsigt ned mod fjorden. Følge vejen til kirken og parkeringen. Der er et toilet ved Kirkehuset.
Ved turens afslutning, kan det anbefales at besøg kirken som er åben mandag til fredag fra 9-15. Nørre Nissum Kirke er
en af egnens største. Fra kirkebakken er der udsigt over Limfjorden mod nord og over israndslandskabet mod syd. Selve
kirkebygningen er en romansk kvaderstenbygning fra slutningen af 1100-tallet. Til det oprindelige kor og skib er i
slutningen af 1400-tallet tilføjet et våbenhus mod nord og muligvis lidt senere et tårn i vest. Tårnspiret ødelagdes ved en
brand i 1666, hvorefter tårnet fik sin nuværende udformning. Bedst bevaret er kirkens nordside, hvorimod sydsiden og
korgavlen er sat om og reguleret i 1895, hvorved spor af tidligere vinduer og en dør mod syd forsvandt.
Tagbeklædningen har gennem århundreder været bly, senest tækket i 1957. I november 2016, fik kirken en ny altertavle
som består af 13 guldbelagt motiver lavet af kunstneren Peter Brandes. Udenfor, I det sydvestlige hjørne af kirkegården,
findes der et usædvanlig åbent gravkammer. I den midterste
egetræskiste er Ole Futtrup Christensen bisat og ved siden af
ligger sin søster og svoger fra Lille Surkjær i Gudum.
Bemærk at flere steder er du gæst på lodsejernes private
ejendomme, og de har åbnet sporet for færdsel til fods, hvor
eventuelle hunde føres i snor. Venligst efterlad naturen som du
selv ønsker at finde den.
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