Bælum Mølle

Solbjerg kirke

Solbjerg Stationsby

Bælum Mølle  er en priviligeret vindmølle, som blev opført omkring
1750 af den daværende ejer af Vorgård, der ligger et par kilometer vest
for Bælum by.

Stednavnet Solbjerg stammer fra før vikingetiden og skønnes lige så
gammelt som de allerældste agerbrug i landet. Solbjerg Kirke , der er fra
ca. 1160, ligger højt i det svagt kuperede landskab og kan ses vidt
omkring. Ved kirken ligger en kæmpehøj fra bronzealderen  og der
findes ikke mindre end 60 kæmpehøje  eller bavnehøje i det gamle
Solbjerg sogn.

Solbjerg Stationsby ligger umiddeltbart sydøst for Solbjerg. Her krydser
cykelstien vejen til Ø.Hurup, som blandt andet byder på østkystens
badevand. Forsættes der mod syd ad cykelstien, så kommer man til
Ravnborg skovene , der står som en tunnel af træer omkring det gamle
jernbanespor (og dermed cykelstien).

Den nuværende mølle er dog af nyere dato idet den gamle stråtækte mølle
blev ødelagt ved en brand kort efter århundredeskiftet.
Bælum Mølle har været i drift op til ca. 1965, hvor den måtte indstille sit
virke, idet der kun var to kunder tilbage, og dens forretningsmæssige
grundlag var således lig nul.

Åben man-fredag kl. 9-16. Entre: Gratis

Heldigvis lod man den stå fuldstændig intakt. Intet i møllen er fjernet, så
Bælum Mølle kan startes op igen. Møllens vinger blev ved lukningen låst
fast og rettet mod Bælum by, hvorfra den i dag kun ses som et smukt
gammelt vartegn for byen.

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 stadig 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.

Besøg på Bælum Mølle.
Kommer man som turist til Bælum, er møllen absolut et besøg værd. Man
finder op til møllen ved at dreje ind ad vejen ved Bælum Skole og
fortsætte lige ud - ad grusvejen der fører direkte til møllen.
Tobaksrygning i og omkring møllen er forbudt.
Møllen er åben fra den 1.6.-31.8 2004 lørdag og søndag i tiden 14-17.
Entre: Voksen kr. 10, børn under 16 år er gratis.

Bælum kirke
Bælum Kirke  er fra ca. 1200. Inventaret i kirken er en Lutheransk
fløjaltertavle fra 1591, prædikestol fra 1615 og romansk døbefont med
glat kumme. Syd for kirken mellem våbenhus og kapel en romansk
gravsten med indhugget linier og kors.
I våbenhusets hvælvinger blev fragmenter af kalkmalerier  fremdraget
under restaurering i 1988-1989. Malerierne, der er primitivt udførte,
forestiller motiver fra Palmesøndag og Langfredag.
Som en kuriositet skal det nævnes at tårnet på Bælum Kirke er næsten lige
så skævt som det meget mere berømte kirketårn i Pisa? Se selv - og se den
bedst skjulte seværdighed i Nordjylland!
Åben man-lørdag kl. 8-16. Entre: Gratis

Lokal turist information
Website: www.baelum-solbjerg.dk/turist

Bælum Sønderskov

200 meter sydvest for pavillonen er en lille bæk stemmet op til en idyllisk
skovsø, Kildesøen , oplagt til et rast. Her er en smuk udsigt over dalen
med enge og moser omkring Bælum Bæk. På dalens modsatte side anes
den tidligere Aalborg - Hadsund jernbane, i dag en populær cykelrute. En
sti fører langs søen til Kilden. Bælum Bæk har sit udspring i Sct. Luris
kilde som første gang er nævnt i 1500-tallet. Kildedyrkelsen og troen på
vandets helbredende kraft rækker dog helt tilbage til bronzealderen, ja
måske endnu længere tilbage.
Der er tre vandreruter i Bælum Sønderskov:
BLÅ TUR
Længde: 1100 m.
Gangtid: 20 min.
RØD TUR
Længde: 1250 m.
Gangtid: 25 min.
GUL TUR
Længde: 1600 m.
Gangtid: 35 min.

Turist kontorer i området
Rebild-Skørping Turistbureau
Sverriggårdsvej 4
DK-9520 Skørping
Telefon: (+45) 99 82 84 40
Telefax: (+45) 96 82 02 23
Website: www.roldskovturist.dk
E-mail: info@roldskovturist.dk
Hadsund Kommunes Turistbureau
Kystvejen 34, Øster Hurup
DK-9560 Hadsund
Telefon: (+45) 98 58 82 11
Telefax: (+45) 98 58 88 00
Website: www.visitoesterhurup.dk
E-mail: mail@visitoesterhurup.dk

Sejlflod Turistkontors kontor
Snebærvej 2A, Mou
DK-9280 Storvorde
Telefon: (+45) 98 31 13 36
Telefax: (+45) 98 31 13 36
Website: www.visitsejlflod.dk
E-mail: visitsejlflod@sejlflod.dk

Sponsorer
Cykelbiksen, Østergade 2, Bælum, tlf. 98 33 74 71.
Åben mandag-torsdag 16-20 fredag 13-20 lørdag-søndag 10-20.
Bælum Købmandsgård, Merko, Østergade 8, Bælum, tlf. 98 33 70 01.
Åben alle dage 8-20.
Spar Nord Bank, Torvet 3, 9575 Bælum
Med os har du Bank døgnets 24 timer
Glargard Aku & Helse, Skovhusevej 16, 9574 Bælum
Tidsbestilling på tlf. 98 33 76 96. Website: www.akuoghelse.com

Internet Boksen

Kæmpehøj eller bavnehøj

Bord og bænke

Teltplads/lejerplads

Bælum Mølle bruges også som varetegn/logo for IT-Stationen og Internet
Boksen.

IT-Stationen (Net Cafe)
IT-Stationen ligger på Stationsvej 1, Bælum. Den har til huse i Bælums
gamle jernbanestation, der blev nedlagt for adskillige år siden.
Bygningerne har siden været brugt til lidt af hvert, bl.a. som postkontor
for byen.Vi har indrettet bygningen med 12 nye PC'ere som i Stationens
åbningstider kan benyttes gratis af alle. Se åbningstiderne på Internet
Boksen eller på www.baelum.dk/tider

Internet Boksen
Der er fri adgang til internettet på Stationsvej 1, Bælum. Internet Boksen
er en computer som er opstillet på IT-Stationen i vinduet mod nord. Her
er der adgang til tastatur og mus.

Ideen bag Internet Boksen er at lokal befolkningen og turister kan komme
til en computer med internet-forbindelse uden for IT-Stationens
åbningstider. Internet Boksen er åben fra 15.4 til 1.10 2004 kl. 6-23.
Boksen er lavet så folk kan checke deres Web-mail, turist information,
vejret, m.m. uden at der er ventetid på at starte computeren.

Cykelruterne 5, 21 og 29
Østkystruten (5), Hadsundruten (21) og Bælumruten (27) alle mødes foran
IT-Stationen Bælum-Solbjerg og Internet Boksen. Hadsundruten er den
gamle jernbane som er en bilfri cykelsti.
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