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Højt hævet over Sebbersund og med en storslået udsigt over hele lokalområdet og videre ud til alle sider
ligger Skt. Nikolaj Bjerg. Et vigtigt pejlemærke for søfolk, hvis skytshelgen Skt. Nikolaj har givet bjerget sit
navn. Her spejdede Vikingerne ud for at se om der
var både på vej, om der var fare på færde eller gæster
i farvandet. Bjerget er dannet i istiden og har siden
været midtpunkt for mange aktiviteter.
Frem til 1900 tallet lå der for foden af bjerget et
teglværk, hvis produkter blev fragtet med både over
bredningen og videre ud i landet.
Stedets første stenkirke lå på nordspidsen af bjerget.
Bjerget havde stor symbolsk betydning.
I dag er det Sebbersunds vartegn og et enestående
udsigtspunkt. Herfra kan du tage mål af andre dejlige
steder i den nærmeste omegn.

Mod vest på den anden side af vandet ses Sebber
Kloster Herregård (5), Sebber Kirke (4) og Sebber
Kloster Golfbane (6). Alle steder er et besøg værd.

Vist på kortet inden for dit synsfelt f.eks.:
Nibe (9), der oprindelig var en sildeby ligger mod
nordøst ved Nibe Bredning. Nibe er kendt for sine
gamle, hyggelige huse, smalle gader og gyder. Nibe er
besøgt af mange for den populære “Nibe Festival” og
ikke mindst på grund af et godt handelsliv. Byen har
ligeledes en hyggelig havn med marina.
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Mod syd, gemt bag det stærkt kuperede terræn ligger Halkær (8), som lægger navn til Halkær Bredning.
Kendt for sin smukke ådal med gå- og cykelsti langs
med Halkær Sø. Halkær besøges af mange grundet sin
kro med god musik og økologisk mad. Her ligger også
Halkær Naturcenter. Endvidere er der overnatningsmuligheder i det fri på Halkær Volsted Shelterplads (7).

Lidt nord for bjerget ligger Sebbersund Vikingeby (1)
med autentiske grubehuse, der kan anvendes som
shelterplads.
Årligt afholdes en vikingedag, hvor vævere våbenog smykkesmede og andet godtfolk i vikingedragter
inviterer til en dag med stemning fra vikingetiden.
En helt speciel oplevelse. I skoven vest for Sebbersund
Vikingeby finder du Sebber Trehøje (3), et smukt beliggende højdedrag.
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Sebber Kirke, der skjult i træerne har Sebber Kloster Herregård som nabo...

Valsted (2) er Sebbersunds nærmeste nabo mod nord
og her ligger bl.a. Sebber Skole.
SIGNATURFORKLARING:

1. Vikingeby
2. Valsted
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I området ved Halkær ligger Naturcentret Halkær Mølle...
Scan dig til vikingebyens
hjemmeside og
læs mere...
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3. Sebber Trehøje
4. Sebber Kirke
5 Sebber Kloster Herregård
6. Sebber Kloster Golf Klub		
7. Shelterplads v. Halkær
8. Halkær
9. Nibe
Her står du

Nibe indbyder til hyggelige gåture mellem velholdte, gamle huse...

SEBBERSUND

- en del af Aalborg Fjordland!

Udsigt over Halkær Bredning fra Sebber Kloster golfbane...

En vellykket aktivitetsdag hos Sebbersund Vikingeby...

Nyd udsigten!

Sebber Borgerforening

