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Gundersted og omegn 
Gundersted ligger midt i trekanten mellem 
Nibe, Aars og Løgstør og grænser op til 
Rønhøj plantage, Plovmandshøj plantage 
og de Himmerlandske heder´-her er en 
fantastisk natur med afmærkede vandre-
stier. Hent Folder om De himmerlandske 
Heder  
Gundersted er en lille hyggelig landsby 
med godt 300 indbyggere, som er placeret 
i yderkanten af Vesthimmerlands kommu-
ne, men samtidigt ligger byen lige midt i et 
smørhul. 
 

Kirken 
Gundersted kirke ligger 
umiddelbart vest for lands-
byen.  Kirken er en hvidkal-
ket kirke med rødt tegltag. 
De ældre bygningsafsnit er 
tilføjet et senmiddelalderligt 
vestta rn samt et va benhus 
fra 1800-tallet mod syd. Dø-
befonten i Gundersted Kirke 
er fra 1100-tallet, ligesom 
den oprindelige kirke, mens alterbilledet er fra 1912, udført af Frantz 
Schwarts. gundersted_kirke.pdf 
Ved etablering af parkeringsplads øst for kirkega rden i 1998 fulgte 
en arkæolog fra Vesthimmerlands Museum, A rs anlægsarbejdet. I 
den forbindelse blev der ca. 3 meter øst for kirkega rdsdiget fundet et 
ca. 40 meter langt forløb af en grøft.  
  

http://www.aalborgkommune.dk/kultur-og-fritid/Natur/Naturomraader/Documents/De_himmerlandske_heder_2010_internet.pdf
http://www.aalborgkommune.dk/kultur-og-fritid/Natur/Naturomraader/Documents/De_himmerlandske_heder_2010_internet.pdf


Gundersted Købmandsgård FMBA 

I byen er der en lille købmandsbutik, som drives af Beskyttet 
Værksted i Løgstør i samarbejde med lokale kræfter og Hvidevare 
Brugsen i St. Ajstrup - www.gundersted.dk/
koebmandsgaarden.aspx  
Købmandsga rden giver indkøbsmulighed af dagligvarer i det lokale 
nærmiljø. Butikken er med til at bibeholde en god landsbya nd og 
et samlingssted, hvor man kan møde andre gode venner fra lokal-
samfundet samt har tid til at hilse pa  hinanden. Ingen er afhængige 
af offentlig transport for at kunne fa  handlet ind til aftensmaden.  
  

Foreningsliv i byen 
Selv om Gundersted er en lille by, betyder det ikke, at der ikke sker 
noget. 
Det har altid været karakteristisk for Gundersted, at man holder 
sammen og passer pa  det man har og hele tiden prøver at udvikle 
sig samt være nyskabende. 
Byen har et aktivt foreningsliv med forskellige foreninger, som by-
der borgere hjertelig velkommen. Du kan læse mere om de enkelte 
foreninger ved ga  ind pa  www.gundersted.dk og trykke pa  de for-
skellige links. 



Historien  og natur 
Navnsø: 
Tæt ved Gundersted ligger 
ogsa  Navnsø, som er en af 
Danmarks reneste søer, og et 
yndet udflugtssted med fine 
bademuligheder. Navnsø er 
omgivet af eng og lynghede. 
Søen og dens omgivelser i alt 
100 ha ejes af staten og er 
fredet.  
Det største marked pa  egnen i 1800 - tallet var Navnsø marked. 
Det blev holdt pa  et fuldstændig ubeboet sted ude pa  Gundersted 
hede ved søen. Navnsø marked varede i 3 dage, og det var Him-
merlands største marked og holdtes om somme-
ren.Krejl_13.aarg.nr.2.pdf   
 Gunderstedgaard Hovedgaard: 

Fra middelalderen kendes Gunderstedgaard som voldsted. Rester-
ne af voldgraven er bevaret syd for hovedbygningen. Voldsteder og 
borge 
Den danske officer og polarforsker  Niels Peter Høeg Hagen, ofte 
blot kaldet Høeg Hagen blev født pa  ga rden den 15. oktober 1877. 
Han tilbragt sine første 11 levea r her. 

https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvesthimmerland.odeum.com%2Fdownload%2Fpdf%2Fkulturmiljoer%2Fgunderstedgaard.pdf&ei=FplmU4PKJMnxOqPSgZAJ&usg=AFQjCNGTW63ROJD0rDZgZDtItHN9nhs9UA&bvm=bv.
https://www.google.dk/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CC0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fvesthimmerland.odeum.com%2Fdownload%2Fpdf%2Fkulturmiljoer%2Fgunderstedgaard.pdf&ei=FplmU4PKJMnxOqPSgZAJ&usg=AFQjCNGTW63ROJD0rDZgZDtItHN9nhs9UA&bvm=bv.


Visioner omkring stisystemer 
Adgangen til Navnsø er fra Bjerghedevej, pa  Doverhøjvej ga r den 
gamle Præstevej der i gamle dage gik fra Hornum til Gundersted. 
Som navnet siger, har den været brugt af præsten, som havde beg-
ge sogne. Næsten i forlængelse af Præstevejen ga r en markvej ind 
til Brusga rd pa  Brusa vej. 
Vi forventer henover eftera ret 2014 at fa  a bnet op, sa  man kan 
fortsætte over Brusa vej ud pa  heden, hvor der er mulighed for at 
vandre helt til Halkær Bredning/Sebbersund – en fantastisk tur.  
 

Områdets virksomheder  
Halkær A dal Økologisk er en lokal 
virksomhed, som hver uge leverer 
frostvarer f.eks. ma ltidskasser med 
færdig mad til hele landet. Se webs-
hop: www.halkaeraadal.dk. Tlf.: 
51914642  Det er et par bønder og 
en kogekone, som sta r bag middags-
retterne og kødet. Kalvekødet kom-
mer fra Limousinekvæget hos An-
ders og Harriet Norre. foto.  



Maden fra HA Ø er meget fint anmeldt i madmagasinet Gastro og blev 
a rets vinder i London af Organic Innovation Award 2014. 
Sælges i webshop eller Irma (Sjælland), hos Køb mand i Barmer, Salling 
(Aalborg og Aarhus), Super-Brugsen Løgstør: middagsretter 
Kød af Limousinekalv, gris, kylling, lam, pa læg. I december: ænder    
Rya  Is (ikke øko) Bog: Spis Vilde Planter  
Overnatning pa  HA Ø-hjortefarmen springbakgaard.dk 
 
 Brusaa udlejning 

Kom og nyd den dejlige natur. Bondega rdsferie i Gundersted – lille 
bondehus udlejes. 8 sovepladser. 
Pa  stedet er der 4 Islænderheste, disse kan lejes og der kan arran-
geres guidede ture i det skønne terræn. www.brusaaudlejning.dk 
 
Staudeengen -Terapihave 

http://www.brusaaudlejning.dk


Staudeengen har altid et stort udvalg af planter til haven til salg. 
Staudeengen har desuden a ben have fra d. 1/4 alle dage fra kl. 10-
22 der kan man opleve en stor sanse- og terapihave., med masser 
af blomster, fred og ro, a  og sø ,masser af bænke sa  man kan nyde 
haven. Har man lyst kan man tage kaffe med eller forud bestille 
den her. Læs mere pa  www.staudeengen.dk 
  
Gråholm Honning 
v/ Kjeld Østergaard  
Brusa vej  8, Gundersted, 9240 Nibe 
  
 K. H. Møbler Gundersted 
Skovvænget 16, Gundersted, 9240 Nibe 
  
Søgaards Tømrer - snedkerfirma 
v/ Michael Søgaard Andersen 
Skovvænget 3, Gundersted, 9240 Nibe 
  

Udarbejdet af Gundersted Borgerforening 2014 

http://www.staudeengen.dk

