1. Kirkestien og Anlægget 1,0 km

5. Stubberhøjstien 3,5 km - gul

Denne rute går ned til Gadekæret og langs
Halvkærs Rende, som krydses via en lille bro, videre
forbi St. Brøndum Præstegård og op til St. Brøndum
Kirke. Store Brøndum kirke er en middelalderkirke.
Kirken var ejet af Lindenborg, indtil den overgik til
selveje i begyndelsen af 1900-tallet. Fra kirkegården
går turen retur gennem Anlægget. Der er mulighed
for at tage et hvil på bænke langs ruten.

Denne rute er markeret med gule pile.
Følg Lyngbyvej til Stationsbakken og drej til venstre
ad Stubberhøjvej forbi de to gravhøje, Stubberhøje,
på venstre side. Efter 1,5 km drej til venstre ved den
gule pil ned ad markvejen. Efter ca. 500 meter
passeres ”Tullemarens Hul”. Efter yderligere 200
meter nås et kryds af stier, hvor der kan vælges
mellem gul og rød rute retur til St. Brøndum.
Umiddelbart øst for dette kryds er et udsigtspunkt
fra en gravhøj.

2. St. Brøndum Mark 3,5 km
Denne rute omkring St. Brøndum Mark går langs
Ejstrupvej, over St. Brøndum Mark og langs
Halvkærs Rende på Siemvej på vej tilbage til St.
Brøndum. Kilden, Blokkilde, ved Halvkærs Rende
gav i sin tid St. Brøndum sit navn, da der var meget
vand/mange brønde i St. Brøndum.

3. Tækkermandens Sti 3,4 km - rød
Denne rute er markeret med røde pile.
Gå ud af St. Brøndum på Siemvej langs Anlægget.
Drej til højre op ad markvejen 1, 5 km efter
Anlægget og følg ruten venstre om. Hvor stien
støder på en tværgående grusvej mod syd ligger
ejendommen, hvor tækkermand Gustav Nielsen
engang boede. Drej til venstre mod Siemvej og
tilbage til St. Brøndum.

4. Mosestien 5,2 km - grøn
Denne rute er markeret med grønne pile. Gå ud af
St. Brøndum mod Siem. Drej til højre gennem mosen
og oplev bl.a. gravhøje og overdrev. På
Stubberhøjvej passeres Vidkærgård og Vidkær Høj
på højre side i Søndre Hedegårde og senere de to
gravhøje, Stubberhøje, på højre side.
~ Smid ikke affald i naturen! ~

6. Vindmølleruten 4,5 km
På Vindmølleruten er der højt til himmelen; ud af
byen på Brøndumvej og ind mellem markerne nord
for St. Brøndum, hvor vindmøllerne står. På venstre
side ses jernaldergravhøjen Burrehøj, og efter 1,3
km ved Askildrupvej drejes til venstre, hvor den
økologiske mælkeproducent Baisgaard passeres på
vejen retur til St. Brøndum.

Stier i og omkring

St. Brøndum
I denne folder beskrives stier og gåruter i og
omkring St. Brøndum. Stierne er dels offentlige og
dels private, hvor venlige landmænd og
menighedsråd har givet tilladelse til, at alle kan få
glæde af en gåtur i vores lille landsby og den
omkringliggende natur.
Alle stier har udgangspunkt fra Torvet i St.
Brøndum, hvor Forsamlingshuset, Bødkeriet
Svanfolk og den gamle sparekassebygning ligger.
Angivelsen af rutens længde er fra torvet og retur
hertil.

7. Krastrupvej og Mølholm 5,7 km
På denne rute nord for St. Brøndum er der åbne
vidder og god udsigt.
Start på Brøndumvej og drej til højre ned ad
Krastrupvej, hvor gravhøjen Bavnehøj ligger på
venstre side. Drej til højre ad Mølholmvej. I
Mølholm ligger den gamle Mølholm Mølle. Mølle
og mølledam eksisterer stadig, og er i privat eje.
Møllen er dog ikke i drift. Sidst på ruten ligger St.
Brøndum Stadion, der indbyder til ophold og
aktivitet med petanquebane, fitnessmaskiner,
hoppepude, bålhytte og legeplads til fri afbenyttelse.
Oktober 2017
~ Gå i 30 minutter hver dag! ~
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