Rigtig god fornøjelse

Her i folderen kan du lade dig inspirere
undervejs og bruge den som en guide.

Velkommen på den Grønne Kløversti.

Området omkring Reerslevvej

GRØN KLØVERSTI

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

kløversti.dk
endomondo.com og
		endomondos mobil app,
der kan hentes gratis i
App Store og på Android
Market.
Inde bag husene på højre side ligger et tidligere
industriområde, hvor der har været mange
forskellige mindre håndværk og industri, bl.a. en
dukkefabrik.
Det er lidt specielt og stille at gå rundt derinde.
Lidt længere fremme drejer du til højre ind på
Teglstenen, hvor alle husene er ældreboliger.

6. Industriområdet

På denne sti, kørte der i tidligere tider tipvogne
med materialer fra de store grusgrave, der nu
er blevet til Hedeland. Materialerne skulle til
teglværket.
For kvarterets børn var det herligt at køre med
på disse vogne, der somme tider kunne få fart
på – og somme tider bremse hårdt op.

5. Tipvogne

Her omkring og på Barfredsvej ligger flere gamle
arbejderboliger, der blev bygget af arbejderne
på Teglværket, og selvfølgelig af sten fra værket.
Det var en fordel for værket, at arbejderne
boede godt med familien tæt på arbejdspladsen.
Bygningerne var oprindeligt ens. Efterhånden
er der blevet ændret på husene, men man kan
godt se, at de var bygget ud fra samme tegning.

4. Arbejderboligerne

Her syd for Hovedgaden har der omkring
1950 været ca. 50 forretninger. Der har været
bageriudsalg, købmænd, møbelsnedker, barber,
cykelsmed og en slagter. Det kan stadigvæk ses
på en del af husene, at der engang har været
forretning, og man kan nemt forestille sig, at
området har været et sted med meget liv.

1. Liv i gaden

Velkommen på en spændende gå, løbe
eller cykeltur rundt i din by og dens
historie. Her kan du se lidt info om de
forskellige interessepunker på den
Grønne Kløversti.

GRØN KLØVERSTI 3 km

Download Endomondos App på
www.endomondo.com.

Du kan følge denne Kløversti ved at
bruge Endomondo Sports tracking App.
Du kan følge ruten på et digitalt kort og
finde tekster og lokalhistoriske fotos ved
interessepunkterne. Endomondo er en
fleksibel formidlingsplatform, hvor brugere
kan tilføje informationer til kløverstiernes
interessepunkter og formidle et andet
perspektiv på byens lokalhistorie.
Måske har du selv lyst til at præge
oplevelserne på kløverstierne i fremtiden.

Det kan være sjovt og inspirerende
at se sin by på nye måder og sjovt at
skabe oplevelser for andre ude i byens
rum. Denne udgave af den Grønne
Kløversti har en lokalhistorisk vinkel.
Den er blevet udarbejdet i samarbejde
med en gruppe af lokal- og byhistorisk
interesserede borgere.

At lave noget sammen til
byens rum

På dette lille stykke vej, har der tidligere været
både et missionshus og en skole, og husene
bærer stadig præg af det. Man kan fornemme, at
området nærmest har været en mindre landsby.
Nyvej, længere fremme til højre er en hyggelig,
stille vej, hvor der har været flere gartnerier, og
på hjørnet har der været en sparekasse.

3. Mejerivej

De smukke bygninger på hjørnet er det tidligere
andelsmejeri Hedelykke, der blev oprettet af en
gruppe bønder i 1888.
Gården på modsatte side er Hedehusgården.
Herfra kører Hedelands Veteranbane med tog
ned til Hedeland om sommeren.
Bygningerne nord for vejen er den tidligere
så kendte kaffesurrogatfafrik Danmark med
sloganet, ”Det er Danmarks der dur”.
Prøv at forestille dig den tunge lugt af brændt
cikorie, der hang i luften.

2. Mælk og kaffe

Rutens Kløverpile
Du kan gå eller cykle turen ved at
følge de grønne Kløverpile.

INTERESSEPUNKTER
På den Grønne Kløversti vil du finde
interessepunkter på opsatte kløverpæle
med informationstekster om det sted du
befinder dig. Ovenfor kan du se hvordan
en kløverpæl ser ud.
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Følg kortet
Her på kortet kan du se hele den
Grønne Kløversti og de forskellige
interessepunkter, ruten tager dig forbi.
Ruten er 3 km lang.

Endomondo
Du kan også følge kløverstien
med din mobiltelefon ved brug af
applikationen Endomondo. Du kan
hente applikationen i App Store og på
Adroid Market.

På ruten vil du se, at der er forskellige
typer Kløverpile. Nogle er små
klistermærker med Kløverpile, mens
andre er metalskilte. Pilene kan
eksempelvis sidde på en lygtepæl.
Andre pile sidder på andre ruters
pæle, som f.eks. Marathonringen. Så
hold godt øje, når du går ruten.
Herunder kan du se eksempler så du
ved, hvad du skal holde øje med, når
du er ude på ruten.

