Lær Sebbersund og dens natur bedre at kende med
en rask travetur på velegnede grusveje og langs sandstranden rundt i området. Hele området er hævet
havbund og i yngre jernalder, i vikingetiden, i middelalderen og helt op i nyere tid var Sebbersund et velkendt sted med fiskeri og handel. Alt sammen en del af
byens spændende fortid og historie. At der i dag findes
et bådelaug, vidner om, at der stadig er joller, som
drager ud på fjorden efter fisk. Om vinteren kan du
opleve 2-3000 ænder, blishøns og ikke mindst sangsvaner, der underholder med deres karakteristiske sang.

Du står ved Sebbersunds meget populære og flotte
legeplads, hvor børn fra nær og fjern ofte er på besøg.
Byens børn bruger den flittigt og byens gæster er
velkomne til at bruge pladsens faciliteter f.eks grill og
petanquebane.
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Navet
Her midt i Halkær Bredning kommer du til den yderste pynt mod syd, kaldet Navet. Gennem generationer
er Sebbersund kendt for sine stegte ål og sit ålefiskeri.
Navet blev bl.a. brugt til oplægning og tørring af
åleruser. Ruser og garn blev i gamle dage fremstillet af
bomuld og skulle derfor beskyttes med tjære for ikke
at rådne. På den yderste spids af Navet holdes den
årlige og traditionsrige Skt. Hans aften.

Skt. Nikolaj Bjerg
Når vinteren er rigtig kold
og det kniber med plads i
vågerne, går sangsvanerne
på land...
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Oplevelser i naturen
ved Sebbersund

En gåtur omkring Navet afløses af det ene smukke motiv efter det andet...

I det nordvestlige område af Sebbersund ligger det 36
meter høje Skt. Nikolaj Bjerg, hvorfra der er en utrolig
flot udsigt 360 grader rundt. Af den grund var bjerget
i vikingetiden en meget velegnet udkigspost. I dag kan
man gå såvel som køre derop. Udsigten fra Skt. Nikolaj
Bjerg er en rigtig god oplevelse med flotte fotomotiver hele vejen rundt. Herfra kan man også se Sebbersund fra oven.

God fornøjelse!

Sebber Borgerforening

Bestiger du Skt. Nikolaj Bjerg, får du en unik udsigt hele vejen rundt...
SIGNATURFORKLARING:

Legeplads (Her står du)
Havnen
Bjerget
Navet
Info om vikingebyen og stier

Gynger på legepladsen er blandt børnenes favoritter...

SEBBERSUND

- en del af Aalborg Fjordland!

En nybygget båd efter gamle forskrifter på vej i søen...

Kræmmermarkedet er et af flere arrangementer, der nyder stor opbakning...

