Landsbyturen

Rundt om Ørslev

Turen viser dig landsbyens historie med de gamle
gårde, kæret i svinget og landsbyens gamle samlingssted, forten. Ved kirkepladsen lå oprindeligt ﬂere
gårde og rytterskolen, den første skole for almuens
børn.

Turen går rundt om Ørslev by, hvor du kan opleve
byens udvikling frem til i dag med boligområder, erhverv, skole- og fritidsliv.

Grøn rute, ca. 2,5 km.

Herfra går turen forbi Ørslev Kirke og udekirken. Du
passerer en af byens gamle gårde, Østergård, og
fortsætter langs Æblevej og Kernevej, hvor navnene
henviser til, at der engang var en æbleplantage. På
hjørnet af Svingkærvej lå Ørslevs ene gadekær indtil
omkring 1960.
Turen fortsætter gennem 100-meterskoven, som er
plantet i 1984 med primært bøg og eg. Skoven bliver
ﬂittigt brugt af byens borgere og foreninger samt spejderne ved FDF-hytten. Herfra går turen tilbage ad en
cykel-gangsti til Smedetoften, videre til Toften og forbi
det område, hvor landsbyens forte lå.

kløversti.dk

endomondo.com og
endomondos mobil app,
der kan hentes gratis i
App Store og på Android
Market.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firmaidrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres
forløb og seværdigheder kan findes via
Ørslev Kløversti er etableret i et samarbejde
mellem Ørslev Lokalråd, FDF Ørslev, ØGIF, Gåsetårnsskolen Ørslev Afd., børnehave og dagplejere i Ørslev samt Vordingborg Kommune.

Du kommer forbi idrætsforeningen ØGIF’s klubhus og
boldbanerne, som bliver brugt aktivt. Du passerer en
naturlegeplads ved Albumvej med leg og bevægelse
for både store og små. Turen fortsætter rundt om
rækkehusene Fiskebækparken fra 1970erne og passerer det sted, hvor fattiggården lå. Til slut kommer
du forbi skolen i Ørslev.

Troldbjerg Skov og mosen

Turen fører dig nord om Ørslev gennem åbent agerland. Langs Ambjergvej passerer du tre udﬂyttede
gårde: Kriggård, Jægergård og Kirkebjerggård. De lå
oprindeligt i Ørslev.

Turen går syd om Ørslev gennem Troldbjerg Skov og
forbi Ørslev Mose. Fra kirkepladsen følger du Rynkebjergvej med en ﬂot udsigt.

Du fortsætter gennem Ambjerg Skov og drejer til
højre ad Skallerupvej gennem Skallerup landsby.
Herfra fortsætter turen gennem skoven langs Ugledige-tunneldalen. På en bakke i skoven Stokket var der
et rettersted kaldet Galgebakken, hvor den berømte
Balle Lars endte sine dage i 1860.

Velkommen på Kløverstierne, som er for dig, der
vil ud i det fri og kombinere oplevelser og frisk
luft med motion. Vælg den rute, der passer dig i
forhold til længde eller seværdigheder. Vælg mellem den grønne rute på 2½ km, den blå på 5, den
røde på 7½ eller den sorte på minimum 10 km.
Her i folderen kan du lade dig inspirere til valg af
rute og bruge den som en guide undervejs.

Du kommer forbi Eibergs Gartneri, hvor der sælges
agurker, og Malteriet, hvor der produceres malt til ølbrygning. Fra industriområdet fortsætter turen sydpå
ad Ugledigevej, som i gammel tid har været landevej
fra Vordingborg til København.

Agerland og skov
Sort rute ca. 10 km.

i Vordingborg Kommune

Blå rute, ca. 5 km.

For enden af Skallerupvej ses den smukke gule port
og Lerhuset ved indgangen til Lekkende Dyrehave.
I dyrehaven ses imponerende, gamle ege- og bøgetræer. Du drejer til højre ad Ugledigevej og følger
Ambjergvej tilbage til Ørslev.
Turen går ad mindre landeveje og er egnet for cyklister.

Rød rute ca. 7,5 km.

Undervejs passerer du forbi den velbevarede stendysse Rynkebjergdyssen. Turen fortsætter ad Ellerødvej og videre rundt i Troldbjerg Skov, som er
afgrænset af et fredet stengærde, etableret i 1805.
I skoven kommer du forbi Femvejsstenen og gamle
hulveje. Ved Kohavevej lå der oprindeligt et fælles
overdrev.
Du følger Fragevej nord for Ørslev Mose, hvor byens
gårde hver især havde en moselod. Efter 2. verdenskrig tog dræningen fart, og mosejorden blev omdannet til agerjord. Turen går tilbage ad en sti langs et
markskel, forbi Lerbjergsøen og gennem den sydlige
del af 100 meterskoven.
Du følger en cykel-gangsti tilbage til Smedetoften og
videre ad Toften.

Skolen i Ørslev

Sådan finder du vej
Alle fire ruter starter ved kirkepladsen i
Ørslev. Langs ruterne er der sat skilte
op med pile og kløverstilogoer, så du
let kan følge dem rundt i Ørslev og
omegn.
På Endomondo’s mobilapp ligger
ruterne med billeder og beskrivelser af
spændende seværdigheder og lokalhistorien undervejs. Disse er markeret
på kortet. App’en kan du hente i App
Store eller på Google play.

Signaturforklaring
Landbyruten 2,5 km.
Rundt om Ørslev 5 km.
Troldbjerg Skov og mosen 7,5 km.
Agerland og skov 10 km.

Kirkepladsen i Ørslev

Femvejsstenen

Rynkebjergvej og Troldbjerg Skov

Rynkebjergdyssen

Udekirken i Ørslev

