Rigtig god fornøjelse

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

Velkommen på den Blå Kløversti.

Hedehusene-Baldersbrønde

BLÅ KLØVERSTI

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma
idrætsforbund, 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.
8. Pladsen for alle og P-plads
Da kulturhuset, der ligger op til pladsen, skulle bygges, blev der behov for en større P-plads. Det blev
besluttet i samarbejde med borgerne i byen, at pladsen også skulle bruges til sjove aktiviteter. Den blev
indrettet med plads til boldspil, klatring, balance og
mange andre ting til bevægelse og motion.
Desuden ligger Hedehushallen, tennishallen og FDFhuset op til pladsen.

7. Charlotteskolen og Charlottekvarteret
Det store boligområde består af tre afdelinger med i
alt 773 lejligheder, med et dejligt grønt område. Charlottekvarteret, der inkluderer rækkehusene, som du
kan se, er bygget igennem 70’erne og 80’erne.
Mod syd ligger Charlotteskolen, der blev indviet
i 1975. De spændende legetårne har skolens 6.
klasser lavet sammen med lokale håndværkere.
På samme side ligger kvarterets Aktivitetshus, der
bruges til beboerarrangementer.

6. Charlottegården
Stedet er nu omdannet til ungdomsboliger, men er
oprindelig stuehuset til den gård, der har givet navn til
området.
Den er bygget i 1860 af justitsråd og teglværksejer
J.P. Langgaard, der opkaldte gården efter sin hustru
Charlotte Seydewitz.
J.P. Langgaard var ejer af Hakkemose Teglværk.
Mens du står her ved pælen, kan du lade dit blik følge
stien. Et stykke ude kan du ane Solhøjvej, der for
mange år siden løb her forbi.

2. Ansgar kirke
Kirken blev indviet i 1921. Inden den blev bygget,
havde der været stor diskussion om, hvor den skulle
ligge, så kirkeministeriet måtte til sidst bestemme
det. Tårnet kom først til, da der blev råd til det i 1939.
Pengene blev samlet ind på kun 3 uger. Runestenen
foran kirken kaldes for Kallerupstenen og er fra ca.
800 e.kr. Den er måske Danmarks ældste. På stenen
står: “Hornbores, Svides Ætlings sten”.

1. Hedehuset
Kulturhuset Hedehuset – indviet i 1988 – blev et grønt
træhus, idet det skulle passe med byens placering
på heden. Taget og stierne omkring huset blev gule
med en klar adresse til områdets grusgravning.
Endelig står de 24 søjler, som bærer de tre huse
Hedehuset består af, i rå beton, som en hilsen til
betonvarefabrikken og den forgangne produktion af
kalk og sandsten.

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 Blå Kløversti.

BLÅ KLØVERSTI 5 km

Download Endomondos App på
www.endomondo.com.

Flere muligheder med Endomondo
Du kan følge denne Kløversti ved at bruge
Endomondo Sports tracking App. Det giver
sig også mulighed for at se det digitale
informationslag, som er en del af denne rute. 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 Blå 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

9. Kulturparken og Industriarven
Indgangen til Kulturparken markerer den nye
spændende sti, der forbinder byens centrale dele
med Charlottekvarteret på en charmerende måde.
Du kan følge Hedehusenes historie på væggene i de
gennembrudte bakker og via plancher nedlagt i stien.
Den er belagt med forskellige materialer, der leder
tankerne hen på alle de forskellige byggematerialer,
der tidligere blev fremstillet i byen og hevet op fra
grusgrave i området.
Parken blev genindviet i 2015 med det formål at
fortælle om industriarven.

5. Den gamle skole
Huset bag kløverpælen blev bygget i 1857 og var
byens første skole. Efter skolens ophør omkring år
1900 boede først maleren L. A. Ring her indtil 1914
og derefter maleren Ludvig Find indtil 1945, hvor han
døde. Ludvig Find boede i Den gamle skole med
sin kone Maren Kirstine Clausen, kaldet Kirsten, og
parrets 12 børn, som de fik mellem 1903 og 1922. De
12 børn voksede alle op i dette hus og blev opdraget
under frie pædagogiske rammer, der kan ses som
Ludvigs opgør med den sorte skole.

4. Baldersbrønde
Her er meget smukt. Den store plæne, der kaldes
forten, var et engang et gadekær, hvor landsbyens
kvæg kunne drives ind og være i sikkerhed.
Gadekæret var betydeligt større dengang, end den
branddam, der er tilbage i den nordlige del af plænen.
De første skriftlige kilder er helt tilbage fra 1321,
men vi ved, at byens historie går helt tilbage til
stenalderen. Der har været 11 gårde i byen samt
mølle, mejeri og andre håndværk.

3. Balder og hans hest
Længere fremme til højre ses Baldersbrønden, på det
sted, hvor tidligere tiders brønd var. Et sagn fortæller,
at Balders hest skrabede i jorden, og frem sprang
en kilde. Balder var konge på Hedeboegnen for godt
3.800 år siden.
Nord for byen ligger to bronzealderhøje, og i den
ene ligger Balder, og i den anden hans hest - siger
sagnet!

Over for kirken ligger Hedehusene Skole, som
åbnede i 1916 med fire klasser og er siden blevet
udvidet.
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INTERESSEPUNKTER
På den Blå 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.
1. Hedehuset
2. Ansgar kirke
3. Balder og hans hest
4. Baldersbrønde

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

5. Den gamle skole
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6. Charlottegården
7. Charlotteskolen og 		
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8. Pladsen for alle og P-plads
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Følg kortet
Her på kortet kan du se hele den
Blå Kløversti og de forskellige
interessepunkter, ruten tager dig forbi.
Ruten er 5 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.

