
Oplev Gosmer og Halling via kirkestien. 

 

Kirkestien fra Gosmer til Halling er en gåtur værd. Det er ikke særlig synligt, hvor man kommer ind 

på den, men den går fra Hallingvej nr. 31 nord for et ret nyplantet hegn, bag om gården og ned over 

marken til skoven, bag om den gamle præstegård, som ligger lige mellem Halling og Gosmer. 

Herfra ligeud til Gosmer, hvor den kommer ud på Gosmervej ved nr. 71. 

På gamle kort over området, har stien også gået fra Hallingvej over til Halling kirke mellem  

Spøtrupvej 8 og den ”ny” kirkegård, - lige hen til kirken. 

 

 
 
 

 

Den blev pløjet op i 70-erne. Da har den nok generet landmanden, fordi den gik tværs gennem hans 

mark. 

På et kort fra Kort og Matrikelstyrelsen fra 1928-40, (www.kms.dk) går stien i Gosmer bag om 

byen og hen til kirken, hvor der var en låge i kirkemuren. Den er slettet på et tidspunkt og muret til.  

 

Stien er udmatrikuleret som gadejord, det vil sige, at der ikke er nogen der ejer den. Først i 90-erne 

blev der sat nye skelpæle op, men der er ikke nogen tilbage, de er forsvundet, måske pløjet væk. Jeg 

fandt een godt gemt i vissent græs. Græsset bliver slået af private, men hvis ikke det var tilfældet, 

vil den blive slået af kommunen 2 gange årligt. 

 

http://www.kms.dk/


 
 

Stien bliver brugt som kirkesti en gang årligt en søndag i august måned. Da mødes man i Halling 

kirke og synger et par sange. Derefter går man til Gosmer kirke, hvor der bliver holdt gudstjeneste. 

Turen tager ca. 1/2 time, men den er lidt ujævn nogle steder. 

Dansk Naturfredningsforening har fået lidt penge til at udgive en folder om tilgængelige stier i 

området, og her er kirkestien med i. Der er planer om at sætte nye skelpæle op og sætte en lille 

egetræspæl i hver sin ende af stien, så man har lidt lettere ved at se, hvor den er, for i øjeblikket ser 

det ret privat ud i begge ender. Med i folderen kommer også en beretning om Svends Høj, som man 

kan se fra stien. Svends Høj er en historie for sig, den vil jeg skrive om senere. 

 

             


