
SIEM
Siem er en lille landsby, der ligger på Skørpingvej mellem Skørping og Terndrup, 
hvor hovedvej 507 giver adgang mod Aalborg og Hadsund.

Landsbyen er en vejby, som gennemskæres af Skørpingvej. Bebyggelsen er i over-
vejende grad lokaliseret omkring Skørpingvej.

Siem er en gammel landsby. Der har boet mennesker i området i hvert fald siden 
bronzealderen. I gamle dage kaldtes byen Seem. Navnet betyder søhjem og hen-
tyder til, at Siem i gammel tid var omgivet af flere små søer mod øst og vest.

Øst for landsbyen er der en del eng- og overdrevsarealer og mod syd er der en 
lille sø. Mod sydøst og nordøst er der en del skovarealer. Byen ligger med kort 
afstand til Rold Skov komplekset, hvor bl.a. Madum Sø er beliggende.

Siem Forsamlingshus er omdrejningspunktet for alle arrangementer i byen, og det 
er også den der afholder udgifterne for de lokale stier, bålhytte og legeplads mm. 
Der er et stort aktivitetsniveau i byen, og der holdes liv i de gamle ”dyder”, såsom 
dilettant, fællesskab for fællesskabets skyld osv.

Forsamlingshuset er den samlede forening, hvor der er ca. 70 medlemmer og ud-
over byens borgere er der også flere fra de omkringliggende byer der er medlem. 
Alle byen borgere kan være medlem, men man behøver ikke være medlem for at 
deltage i arrangementerne. 

Der er et godt sammenhold i Simer, og frivillige fra byen deltager i forberedel-
serne til de forskellige tiltag, der arrangeres i byen. Byens vartegn, de omvendte 
træer, illustrerer sammenholdet i byen.

De fleste børn i Siem går i skole og er i 
pasningsordning i enten Terndrup, Skør-
ping eller Blenstrup

Borgerne i Siem bruger mest fritidsakti-
viteterne i Terndrup, Skørping og Blen-
strup.

Borgerne i Siem handler oftest i Tern-
drup og Skørping, men orienterer sig 
også mod Aalborg, Støvring og Hadsund 
i forhold til udvalgsvarer.


