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Velkommen til BÆLUM
I den sydøstlige del af Himmerland omgivet af
lyngklædte bakker, masser af skov og mose ligger
smukke Bælum, med møllen som et karakteristisk
vartegn for byen.
Bælum har alt, hvad der skal til for et attraktivt
bosætningssted og med kun 15-20 min.´s kørsel til
Aalborgs syd- og østlige erhvervs- og vidensområder.
Bælum er en ressourcestærk og velfungerende
byzoneby med bl.a folkeskole til 9. kl., SFO og
børnehave, idrætshal, flot idrætsanlæg med
kunstgræsbane mv., efterskole, ældrecenter,
skovpavillon, et rigt foreningsliv og et stor ny dagligvarebutik.

Det snoede og hyggelige gadeforløb i det smukke,
kuperede og skovbevoksede landskab bevirker, at
Bælum har en meget høj herlighedsværdi.
Bælum har mange smukke og karakteristiske
bygninger, som er vedligeholdt med respekt for
den oprindelige byggestil.
Der er ca. 800 indbyggere og 350 husstande i
byen. Bælum ligger i Rebild Kommune og er én af
de 3 hovedbyer i Rebild Øst Klyngen.

Bælum ligger med en forholdsvis lille pendlingsafstand til flere større byer. Der er ca. 30 km til Aalborg
centrum, og det samme til Hobro. Der er ca. 40 km til Randers, og 85 km til Århus, mens Hadsund ligger 15
km fra Bælum.
Der findes flere større arbejdspladser i og i oplandet til byen, såsom maskinfabrik, håndværksvirksomheder,
større jord-, skov- og landbrug, institutioner, skoler og ældrecenter, dagligvarehandel mv., men samtidigt er
der også mange af byens borgere der pendler til bl.a. ovennævnte byer i dagtimerne.
Huspriserne er noget lavere sammenlignet med de større byer, og giver mange friheden til 2 biler. Og da de
fleste af ovennævnte byer kan nås, uden at blive fanget i myldretrafik, så er det ikke megen ekstra tid, der
medgår, selvom der skal køres lidt flere km end ved en bosætning i en af de større byer.
Der er noget for alle aldre i Bælum - børnefamilier såvel som unge, midaldrende og ældre – og flere
bosætter og etablerer sig i disse år i byen. Bælum er en aktiv og sund by med de grundlæggende skole- og
børnepasningsfaciliteter, dagligvarer og mange tilbud indenfor både foreninger og aktiviteter. Byen har
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mange kulturperler og så er det en helt unik natur, der omgiver byen med masser af muligheder for et
aktivt fritidsliv.

Rebild Øst Klyngen
Bælum ligger i den østlige del af Rebild Kommune og er en af de 3 hovedbyer
(Terndrup, Bælum og Blenstrup), der sammen med 14 landsbyer i oplandet har
dannet et klyngesamarbejde under navnet Rebild Øst Klyngen.
Dette samarbejde er etableret og udviklet siden start 2017 med hjælp fra Realdania,
DGI, Lokale- og Anlægsfonden og Rebild Kommune, og er nu ved at etablere sig
med et klyngeråd og 6 arbejdsgrupper, der på tværs af tidligere bygrænser vil
arbejde for videreudvikling af fællesskabet og realisering af klyngens mange
potentialer.
Se mere om klyngen på:
https://www.rebildøstklyngen.dk/
Klyngen har også en fælles facebookside, der holder alle borgerne i byerne
opdateret med nyheder, events, arrangementer osv. Se mere på
https://www.facebook.com/rebildoestklyngen.dk/

3

Institutioner og fritidsaktiviteter i Bælum By:
Folkeskole
Bælum har sin egen folkeskole med elever fra
0 – 9 kl. som er en afdeling af 3 skolesamarbejder i Bælum,
Terndrup og Blenstrup under fællessavnet KILDEN. Der
kommer børn hertil fra oplandet, bla. Solbjerg og Blenstrup
(fra 7. kl.)
Skolen blev i 2009 om- og tilbygget for 17 mio.
med bla. nye klasselokaler og lærerværelser mv.
Desuden rummer skolen en SFO med plads til
børn i alderen 6 – 10 år.

Børnehave og SFO
Bælum får i sommeren 2018 en helt
nybygget børnehave, som opføres i
forbindelse med skolen og SFO som et
fælles BØRNEUNIVERS med alle nye
opholds- og velfærdsfaciliteter indbygget.
Der arbejdes samtidigt på at få etableret et
stort kreativt uderum i forbindelse med
børneuniverset, som alle byens børn og
unge skal kunne bruge efter lukketid.
Der er ligeledes en række gode kommunale såvel som privat dagplejere i byen.

ØU – Østhimmerlands Ungdomsskole
Efterskolen for det kreative og kunstneriske ligger i Bælum.
Skolen arbejder med Kunst, Tekstildesign,
Film og Journalistik, Musik, Teater og Spiludvikling.
Skoler rummer ca. 140 elever hvert år, på 9. og 10. Klassetrin.
ØU står bla. for den årlige AFTRYK musikfestival, der netop
afholdes ved den smukke Bælum Mølle.

4

Bælum Ældrecenter
Bælum har eget nyere, velholdt og velfungerende ældrecenter, med tilhørende beskyttede boliger.

Fællesskaber og foreninger
Bælum har et meget stærkt foreningsliv og fællesskab og viste fx i 2015 hvor meget man kan flytte ved at
stå sammen, da 375 borgere, foreninger og virksomheder fra Bælum og omegn tegnede anparter for i alt
2.830.000,- på 3,5 uge. Med denne egenkapital blev der stiftet et anpartsselskab Bælum Butikshus ApS,
som stod for opførelsen af en 1000m2 stor flot og fremtidssikret dagsligvarebutik.
Butikken stod færdig i april 2016 og er lejet ud til Dagrofa, som har fremlejet til byens købmand og rummer
en velassorteret SPAR butik med alt indenfor dagligvarer, kød, frugt og grønt, stor delikatesse samt
blomsterafdeling.
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Crowdfundingen som Bælums borgere gennemførte er enestående og har sammen med 2 andre modeller,
dannet grundlag for et koncept som er beskrevet på www.butiksdrejebogen.dk til glæde for andre
bysamfund, der gerne vil sikre dagligvarehandelen i sin by. Du kan læse mere om Bælum Butikshus på
www.baelum-butikshus.dk

Idrætshal, Fodboldbaner, Træningsbaner, Tennisbaner mv.
Der er et aktivt idræts- og foreningsliv i Bælum.
Der tilbydes Fodbold, Håndbold, Badminton som de store grene. Derudover er der også tilbud om
Tennis, Tabata, Folkedans, Minitennis, Bordtennis, Floorball, Bold og Leg mv.
Udendørs er 2 gode tennisbaner til sommerhalvåret, ligesom der er et stort idrætsanlæg med
fodboldbaner, atletikbaner mv. og en i 2017 helt nyopført kunstgræsbane, der betjener hele den østlige
del af Himmerland.
Bælum har en meget stor opbakning til særligt fodbolden, og er ikke så lidt stolte af at have hold, der spiller
i de øverste serier. BSI- De blå hjerter - er blevet en velkendt modstander i hele Nordjylland, og fanbussen
kører oftest med, når de spændende udekampe skal spilles, ligesom der valfartes til tribunens gode
stemning, når den står på hjemmekampe.
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Hver den første uge i sommerferien er der Bælum Uge, hvor der spilles bold, dystes i en række sjove
discipliner, festes og hygges i og omkring det til lejligheden opstillede telt på idrætspladsen. Her aktiveres
hele byen og de omkringliggende virksomheder til fx firmafodbolden, gadefodbold, havetraktortræk,
turneringer mv.
Bælum Hallen rummer foruden hal, klublokaler og velfærdsfaciliteter, cafeteria mv.
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Bælum Mølle
Når man kommer ad vejen vestfra ind mod Bælum,
umiddelbart før man når bygrænsen, vil man på
venstre side kunne se et ret enestående og særpræget
landskab bestående af nogle meget høje bakker med
en bevoksning af lyng og nålebuske.
Disse bakker hedder i daglig tale Møllebakkerne,
og her er de to højeste punkter i Bælum sogn
(ca. 60 meter over havet) Hejrebakken og Præstens
Høj. Disse benævnelser er forlængst gået i
glemmebogen, og spørger man i dag en Bælum beboer
om, hvor Hejrebakken og Præstens Høj ligger, vil
vedkommende typisk ikke kunne svare, idet de nu kun
kendes som Møllebakkerne.
På den østligste bakke (Præstens Høj) ligger en af Nordjyllands smukkeste og bedst bevarede vindmøller
Bælum Mølle, oftest kaldt den stolteste og videst synlige af alle Himmerlands møller, idet den i klart vejr
kan ses fra samtlige sogne mellem Rold Skov og Kattegat.
Det bør også nævnes, at den vej der fører op til møllen, er en rest af den gamle Aalborg-Hadsund landevej,
som blev nævnt første gang i midten af 1400-tallet. Der findes flere steder på egnen rester af denne vej,
som kun har været en hulvej med et par dybe hjulspor.
Læs mere om Bælum Mølle på https://www.rebildporten.dk/baelum-moelle-gdk679543

Bælum Sønderskov
Bælum Sønderskov med de smukke høje bøgetræer.
Skoven er en offentlig skov og har været brugt som
lystskov af borgerne i Bælum gennem mere end
hundrede år. Centralt ligger den gamle Bælum
Skovpavillon, som fungerer som selskabslokale,
koncertsted m.m.
Skovpavillonerne er et levn fra turismens barndom.
Jernbanernes åbning gav det bedre borgerskab i byerne
mulighed for at tage på længere udflugter til
naturskønne områder.
Fra Bælum station var der kun få hundrede meter til
pavillonen.
200 meter sydvest for pavillonen er en lille bæk
stemmet op til en idyllisk skovsø, oplagt til et rast.
Her er en smuk udsigt over dalen med enge og moser
omkring Bælum Bæk. På dalens modsatte side anes
forløbet af den tidligere Aalborg - Hadsund jernbane, i
dag den populære cykelrute – Østkystruten.
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En sti fører langs søen til helligkilden Luris kilde, Luris kilde ligger 300 m syd for kildesøen, ved Luris bakke.
Kilden blev første gang nævnt i 1500-tallet. Kildedyrkelsen og troen på vandets helbredende
kraft, rækker dog helt tilbage til bronzealderen, ja måske endnu længere tilbage.
Bælum Sønderskov er, som den smukke store bøgeskov den er, et yndet udflugtsmål og et kæmpeaktiv for
byen, med mulighed for såvel vandre-, løbe- og rideture mv. Der er afmærkede ruter rundt i skoven.

I Sønderskoven er der etableret en børneskov, hvor børnene fra Bælum skole for år tilbage plantede hvert
sit træ, en rigtig sød idé til forfølgelse.
Ved siden af børneskoven arbejdes der i disse år på at etablere en skovlegeplads med bålhytte, udendørs
fitness osv.
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Bælum Skovpavillon
Bælum Skovpavillon ligger i hjertet af Bælum Sønderskov og er en perle for sig. En smuk gammel bygning
fra 1956, der ligger i skovlunden omgivet af store bøgetræer og en stor åben plads, med amfiteater,
bålplads, legearealer mv.
Der afholdes løbende koncerter med mange af de kendte kunstnere, f.eks. Lis Sørensen, Hanne Boel
og Lars Lilholt har spillet og sunget her. Pavillonen lejes også ud til private arrangementer og
er stort set udlejet hver weekend mere end 1 år frem. Den er flot vedligeholdt med bl.a. nyt storkøkken,
nye toiletfaciliteter, nye gulve mv.

Østkystruten
Bælum var i fordumstid en større handelsby med egen jernbanestation. Denne gamle banesti er nu
omdannet til en smuk cykelrute, Østkystruten. Her kan man køre mod syd og kommer gennem Solbjerg,
Solbjerg Stationsby, Veddum, Skelund og Hadsund. Man kan køre mod nord og kommer igennem
Kongerslev, Lille Vildmose mv. for til sidst at ende i Aalborg.
Banestien kan benyttes til både cykelsti, rulleskøjteløb, skateboard, ridning mv.
Mellem Solbjerg og Bælum er der overnatningsmuligheder i det helt ny opsatte shelter, på en hyggelig
plads med bål sted, bord og bænke, wc og vand.
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Bademuligheder
Som det ses af ovenstående kort, så er der ikke langt til havet fra Bælum.
Man kan både cykle og køre dertil i bil på kort tid. Ca. 14 km, så kommer man til østkystens nok bedste
badeby, Øster Hurup, hvor de børnevenlige strande langs Kattegat findes. Her er masser af sommerhuse og
masser af turister fra både Norge, Sverige og Tyskland, såvel som Danmark naturligvis. Mange af disse
turister kommer netop igennem Bælum, når de kommer fra Vest og Nord og er derfor også med til at skabe
gode muligheder for byens handelsliv.

Bælums og områdets Herregårde
Lige ved Bælum By ligger to legendariske og historiske herregårde Dragsgaard & Gl. Wiffertsholm, hvorfra
der bla. arrangeres jagtridning i den smukke skov og hede, der ligger op ad Bælum Sønderskov.

Ikke langt fra Bælum-området ligger endnu flere smukke gamle herregårde og godser, fx Kongstedlund,
Randrup, Vorgaard Hovedgård osv.
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Bælum Kirke med ”Det skæve tårn”
Den smukke gamle middelalderkirke i Bælum er blevet en attraktivitet i sig selv, da den er konstateret
næsten lige så skæv som ”det skæve tårn i Pisa” der hælder 4 grader. Kirketårnet i Bælum hælder næsten 2
grader svarende til 35 cm på et lod der holdes fra luge til sokkel.
Bælum, Solbjerg og Skibsted kirker har fælles præst og et velfungerende og aktivt menighedsråd. I Bælum
er der en smuk gammel præstegård og en nyere flot sognegård, der ofte anvendes til koncerter, foredrag
mv. ligesom den kan lejes til private arrangementer.

Butikker og Erhverv i Bælum
Udover den store nye dagligvareforretning findes der flere butikker og erhvervsdrivende som fx
Cykelhandel, Frisør, Autoværksted, Tankstation, Pizzeria, Brugskunst, Fitnesscenter, Solarie mv. I byen
findes også flere håndværksvirksomheder og den historiske CF Nielsens Maskinfabrik A/S, der er en af
verdens førende producenter af briketteringsmaskiner. Derudover er der flere større Jordbrugs- og
Landbrugs virksomheder i oplandet samt større opholdssteder for børn og unge.
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Efterord
Bælum er som beskrevet en by med
rigtig mange muligheder, potentialer og
ressourcer.
Rebild Øst Klyngens byer, herunder
Bælum ligger meget tæt på Aalborgs
Østlige videns- og erhvervscentrum
med tusindvis af arbejdspladser.
Udover de relativt mange
jobmuligheder der er i klyngen, så ligger
Bælum fx kun ca. 18 min.´s kørsel fra
det nye supersygehus, som pt. bygges i
Aalborg Øst og forventes færdigt i 2020,
hvorefter indflytningen mv. begynder.
Huspriserne er rimelige, og gør at der
ofte bliver plads i budgettet til bil nr. 2
og der er et rigt udvalg af både nye,
nyere og ældre huse, lejeboliger,
andelsboliger, landejendomme mv. når
de ellers er til salg.
Se udbuddet pt. På:
https://www.boligsiden.dk/salgspris/tilsalg/bolig/1?postnummer=9574
Kan I ikke finde drømmeboligen, så er der også gode og rimelige byggegrunde til salg – se
http://grundsalg.kortinfo.net/rebild-grundsalg/Boliggrunde/udstykning/10

Supersygehuset i Aalborg Ø, der tages i brug omkring
2020, med mere en 5000 arbejdspladser.

VELKOMMEN til Bælum 😊
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