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Sådan gør du
■ Find vej i Søllerød By 

Søllerød Orienteringsklub har i et samarbejde med 
Rudersdal Museerne på Mothsgården lavet en historie-
kultur-foto-orienteringsbane, som er en lærerig og smuk 
tur velegnet til familieskovtur, skoleekskursion eller bare en 
spadseretur. 

Foto-orienteringsbane i Søllerød By (denne folder):
Ved hver post, der på kortet er markeret med en cirkel 
og et nummer, der begynder med ”F”, er der en bestemt 
interessant lokalitet, hvorfra en detalje er afbildet på dit 
kort. Sæt det rigtige postnummer til billedet. Du vil få en 
indholdsrig tur, som måske endda giver ekstra vitaminer 
til hjernen, ved at du læser lidt i bogen i våbenhuset om 
Søllerød Kirke, går en tur på Museet og bliver klogere 
på lokalsamfundet eller læser eller lytter til de mange 
informationstavler på turen. Beregn god tid. Der er mange 
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Har du fået mod på mere?
Så bliv medlem af Søllerød Orienteringsklub. Klubben  
har en lang række aktiviteter, som du kan deltage i, 
uanset om du vil løbe langt eller kort, alene eller sam-
men med andre. Du får masser af motion, frisk luft og 
naturoplevelser sammen med os!
Vi er over 200 medlemmer og har klubhus i på 1. salen 
i Rønnebærhuset, der ligger mellem de to Holtehaller 
ved Rudegård Stadion. Vores træninger foregår typisk 
i en af Rudersdals mange skove. Vi er en meget aktiv 
klub med en stærk elite og en stor motions- og ung-
doms-/børneafdeling, og vi har rigtig mange familier, 

hvor alle er aktive løbere. Hvis der 
er oplysninger, du ikke har kunnet 
fi nde på vores hjemmeside 
www.sollerod-ok.dk eller på  
www.fi ndveji.dk, så skal du ikke tøve 
med at skrive til Findvej@sollerod-ok.dk 

God tur
SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB
www. facebook.dk/sollerodok 

pausemuligheder på turen, så den er særdeles velegnet 
til en skovtur. Startstederne er f.eks. ved Mothsgården 
(Museet), Søllerødvej 55 eller Havarthigården, Havarthi-
vej 6. 

Almindeligt orienteringsløb i Kirkeskoven, Rude Skov, 
Jægersborg Hegn og Stampeskoven (Rådvad): 
Søllerød Orienteringsklub har i de nævnte skove opsat 
et antal faste, røde pæle, der markerer posterne og ud 
fra disse lavet fl ere end 25 baner i forskellige længder og 
sværhedsgrader. Her kan du udfordre din venner i en let 
eller svær dyst, din klasses idrætstimer kan afholdes her, 
spejdere og fritidsklubber kan bruge banerne, eller måske 
er det slet og ret en udfordrende fornyelse af familieturen. 
Banerne kan alle kan downloades fra 
www.sollerod-ok.dk/fi ndvej, hvor du også vil fi nde 
GPS koordinater på posternene. 

Mere Find Vej i. 
Nu er vi jo i Søllerød Orienteringsklub skov- og natur-
mæssigt rigt begunstiget, men det skal dog ikke afholde 
os fra at slå et slag for faste poster andre steder i landet. 
www.fi ndveji.dk giver dig et oversigtskort over Danmark, 
og så klikker du bare ind på det område, du er interesse-
ret i.   

Landskabet blev dannet, da isen smeltede for mere end 
10.000 år siden og efterlod bakker, dale og søer.  Området 
har været beboet i 7.000 år. 
     Sølve og Øbes rydninger i skoven for 1000 år siden blev 
til landsbyerne Søllerød og Øverød fra vikingetiden. På 
bakketoppen har der sikkert været et helligt sted for folke-
troens guder, før kirken blev bygget. Befolkningen har før 
som nu søgt mod helligdommen eller kirken for at være 
sammen og fejre fællesskabets traditioner.
     Kirken, gadekæret, brønden og kroen er centrum i 
landsbyen. Der er skrevet omfattende historie om befolk-
ningen, byens huse og udviklingen i byen gennem de sidste 
300 år. Der er tre startsteder for turen. Alle markeret med 
en violet trekant. Der er gode parkeringsforhold alle steder. 
Den følgende foto-orienteringsbeskrivelse begynder ved 
kirken, men du bestemmer selv startsted.

■ Post F1  –  Søllerød Kirke
For ca. 1000 år siden har Sølve og Øbes familier bosat sig 
her. På bakketoppen, hvor nu kirken ligger, har de formo-
dentlig haft et helligt sted viet til de nordiske guder. Den 
første kristne kirke har formodentlig været en trækirke, 
som så under Biskop Absalon blev til en mere holdbar 
stenkirke af kridtsten fra Stevns og store sten fra markerne. 

Siden er der i mange perioder bygget om og til, hvilket kan 
ses både inde og ude. Kor og skib er pudset og hvidkalket, og 
begge ender bl.a. tårnet er i røde mursten. 
     Fortsæt mod næste post og bemærk det meget smukke 
landsbymiljø med kirke, kro, museum, gadekær og landsby-
brønd.

■ Post F2  –  Søllerød Bybrønd  
Søllerød Sø (30 m lavere, nede ad hulvejen langs kirkegårds-
muren) er 8 m dyb og har et rigt fi skeliv. Tidligere hentede 
beboerne vand i søen. Vandet blev med hestevogn kørt op 
gennem hulvejen i store tønder. I 1867 blev Bybrønden gravet 
34 m ned til det klare vand. Et stort trækar blev sænket ned, 
fyldt og trukket op med hejseværket. Det gav dog stadig ikke 
vand nok, så siden 1907 har beboerne fået vand fra et tidligere 
vandtårn i Kirkeskoven. 
     Kast et blik omkring på det lidt mere end almindelige lands-
bymiljø på din videre vej hen ad Søllerødvej til næste post.

■ Post F3  –  Søllerød Slot 
Det første slot blev bygget i 1740, hvor også parken blev an-
lagt. Nogle af træerne fra dengang står stadig i parken. Frederik 
den 5. ejede slottet i en kort periode i 1760’erne, men siden har 
det mest været beboet af private familier. Vi ser det nuværen-
de slot, som er en genopbygning fra 1921 efter en brand. Det 
oprindelige navn var Søllerødgård. Til højre for slottet ligger 
et gammelt kapel, som er indrettet i en tidligere staldbygning. 
Jernporten stammer fra Odd Fellowpalæet i København. 
     Fortsæt ad Søllerødvej og bemærk gadenavnene (Christian 
den 7.s Allé og Struense Allé) og de meget fl otte og forskellig-
artede villaer, der i tidens løb er skudt op.

■ Post F4  –  Søllerød Gamle Rådhus
I 1903 blev det vedtaget, at kommunens første rådhus skulle 
bygges i Søllerød. Det var nødvendigt, fordi den kommunale 
administration og kommunens økonomi voksede kraftigt i 
begyndelsen af 1900-tallet. Rådhuset blev taget i brug i 1904 

og fungerede til 1942. Overalt skød nye huse op i Søllerød, 
Øverød, Ny Holte og langs Øresundskysten. For at undervise 
de mange nye børn blev der fra 1901 - 1903 bygget nye skoler i 
Øverød, Vedbæk og Nærum. I kommunevåbnet over indgan-
gen mangler kirken et sideskib, men storkereden på tårnet 
er med. De tre bølger symboliserer Furesøen, Mølleåen og
 Øresund. 
     Gå ind ad stien mod skoven og hold til venstre inde i 
skoven, og snart står du ved næste post.

■ Post F5  –  Vandtårnet i Kirkeskoven 
Rent vand er en nødvendighed, hvis vi skal holde os rene, 
sunde og raske. Vandet renses i vandværker i Holte, Nærum, 
Trørød og Vedbæk. Herfra pumpes det op i vandtårnet, som 
sørger for det rette tryk i vandhanerne. Tårnets højde og dia-
meter er stort set den samme, ca. 30 m. Beholderen øverst i 
tårnet rummer 3.500 m³ eller svimlende 3½ millioner liter vand. 
Toppen af tårnet er Kommunens højeste punkt – 90 m o.h.   
     Gå gennem tårnets fi rkantede søjler og ud på den anden 
side. Her er en sti, som går skråt ud til højre, før den går nedad 
i en hulvej. På venstre side går en jordvold med enkelte sten på. 
Du er på rette vej.

Egnen omkring Søllerød
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Søllerød gadekær

Mothsgården



Find vej i 
Søllerød By

Sådan gør du
■ Find vej i Søllerød By 

Søllerød Orienteringsklub har i et samarbejde med 
Rudersdal Museerne på Mothsgården lavet en historie-
kultur-foto-orienteringsbane, som er en lærerig og smuk 
tur velegnet til familieskovtur, skoleekskursion eller bare en 
spadseretur. 

Foto-orienteringsbane i Søllerød By (denne folder):
Ved hver post, der på kortet er markeret med en cirkel 
og et nummer, der begynder med ”F”, er der en bestemt 
interessant lokalitet, hvorfra en detalje er afbildet på dit 
kort. Sæt det rigtige postnummer til billedet. Du vil få en 
indholdsrig tur, som måske endda giver ekstra vitaminer 
til hjernen, ved at du læser lidt i bogen i våbenhuset om 
Søllerød Kirke, går en tur på Museet og bliver klogere 
på lokalsamfundet eller læser eller lytter til de mange 
informationstavler på turen. Beregn god tid. Der er mange 

design: grafi liokus.dk

Har du fået mod på mere?
Så bliv medlem af Søllerød Orienteringsklub. Klubben  
har en lang række aktiviteter, som du kan deltage i, 
uanset om du vil løbe langt eller kort, alene eller sam-
men med andre. Du får masser af motion, frisk luft og 
naturoplevelser sammen med os!
Vi er over 200 medlemmer og har klubhus i på 1. salen 
i Rønnebærhuset, der ligger mellem de to Holtehaller 
ved Rudegård Stadion. Vores træninger foregår typisk 
i en af Rudersdals mange skove. Vi er en meget aktiv 
klub med en stærk elite og en stor motions- og ung-
doms-/børneafdeling, og vi har rigtig mange familier, 

hvor alle er aktive løbere. Hvis der 
er oplysninger, du ikke har kunnet 
fi nde på vores hjemmeside 
www.sollerod-ok.dk eller på  
www.fi ndveji.dk, så skal du ikke tøve 
med at skrive til Findvej@sollerod-ok.dk 

God tur
SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB
www. facebook.dk/sollerodok 

pausemuligheder på turen, så den er særdeles velegnet 
til en skovtur. Startstederne er f.eks. ved Mothsgården 
(Museet), Søllerødvej 55 eller Havarthigården, Havarthi-
vej 6. 

Almindeligt orienteringsløb i Kirkeskoven, Rude Skov, 
Jægersborg Hegn og Stampeskoven (Rådvad): 
Søllerød Orienteringsklub har i de nævnte skove opsat 
et antal faste, røde pæle, der markerer posterne og ud 
fra disse lavet fl ere end 25 baner i forskellige længder og 
sværhedsgrader. Her kan du udfordre din venner i en let 
eller svær dyst, din klasses idrætstimer kan afholdes her, 
spejdere og fritidsklubber kan bruge banerne, eller måske 
er det slet og ret en udfordrende fornyelse af familieturen. 
Banerne kan alle kan downloades fra 
www.sollerod-ok.dk/fi ndvej, hvor du også vil fi nde 
GPS koordinater på posternene. 

Mere Find Vej i. 
Nu er vi jo i Søllerød Orienteringsklub skov- og natur-
mæssigt rigt begunstiget, men det skal dog ikke afholde 
os fra at slå et slag for faste poster andre steder i landet. 
www.fi ndveji.dk giver dig et oversigtskort over Danmark, 
og så klikker du bare ind på det område, du er interesse-
ret i.   

Landskabet blev dannet, da isen smeltede for mere end 
10.000 år siden og efterlod bakker, dale og søer.  Området 
har været beboet i 7.000 år. 
     Sølve og Øbes rydninger i skoven for 1000 år siden blev 
til landsbyerne Søllerød og Øverød fra vikingetiden. På 
bakketoppen har der sikkert været et helligt sted for folke-
troens guder, før kirken blev bygget. Befolkningen har før 
som nu søgt mod helligdommen eller kirken for at være 
sammen og fejre fællesskabets traditioner.
     Kirken, gadekæret, brønden og kroen er centrum i 
landsbyen. Der er skrevet omfattende historie om befolk-
ningen, byens huse og udviklingen i byen gennem de sidste 
300 år. Der er tre startsteder for turen. Alle markeret med 
en violet trekant. Der er gode parkeringsforhold alle steder. 
Den følgende foto-orienteringsbeskrivelse begynder ved 
kirken, men du bestemmer selv startsted.

■ Post F1  –  Søllerød Kirke
For ca. 1000 år siden har Sølve og Øbes familier bosat sig 
her. På bakketoppen, hvor nu kirken ligger, har de formo-
dentlig haft et helligt sted viet til de nordiske guder. Den 
første kristne kirke har formodentlig været en trækirke, 
som så under Biskop Absalon blev til en mere holdbar 
stenkirke af kridtsten fra Stevns og store sten fra markerne. 

Siden er der i mange perioder bygget om og til, hvilket kan 
ses både inde og ude. Kor og skib er pudset og hvidkalket, og 
begge ender bl.a. tårnet er i røde mursten. 
     Fortsæt mod næste post og bemærk det meget smukke 
landsbymiljø med kirke, kro, museum, gadekær og landsby-
brønd.

■ Post F2  –  Søllerød Bybrønd  
Søllerød Sø (30 m lavere, nede ad hulvejen langs kirkegårds-
muren) er 8 m dyb og har et rigt fi skeliv. Tidligere hentede 
beboerne vand i søen. Vandet blev med hestevogn kørt op 
gennem hulvejen i store tønder. I 1867 blev Bybrønden gravet 
34 m ned til det klare vand. Et stort trækar blev sænket ned, 
fyldt og trukket op med hejseværket. Det gav dog stadig ikke 
vand nok, så siden 1907 har beboerne fået vand fra et tidligere 
vandtårn i Kirkeskoven. 
     Kast et blik omkring på det lidt mere end almindelige lands-
bymiljø på din videre vej hen ad Søllerødvej til næste post.

■ Post F3  –  Søllerød Slot 
Det første slot blev bygget i 1740, hvor også parken blev an-
lagt. Nogle af træerne fra dengang står stadig i parken. Frederik 
den 5. ejede slottet i en kort periode i 1760’erne, men siden har 
det mest været beboet af private familier. Vi ser det nuværen-
de slot, som er en genopbygning fra 1921 efter en brand. Det 
oprindelige navn var Søllerødgård. Til højre for slottet ligger 
et gammelt kapel, som er indrettet i en tidligere staldbygning. 
Jernporten stammer fra Odd Fellowpalæet i København. 
     Fortsæt ad Søllerødvej og bemærk gadenavnene (Christian 
den 7.s Allé og Struense Allé) og de meget fl otte og forskellig-
artede villaer, der i tidens løb er skudt op.

■ Post F4  –  Søllerød Gamle Rådhus
I 1903 blev det vedtaget, at kommunens første rådhus skulle 
bygges i Søllerød. Det var nødvendigt, fordi den kommunale 
administration og kommunens økonomi voksede kraftigt i 
begyndelsen af 1900-tallet. Rådhuset blev taget i brug i 1904 

og fungerede til 1942. Overalt skød nye huse op i Søllerød, 
Øverød, Ny Holte og langs Øresundskysten. For at undervise 
de mange nye børn blev der fra 1901 - 1903 bygget nye skoler i 
Øverød, Vedbæk og Nærum. I kommunevåbnet over indgan-
gen mangler kirken et sideskib, men storkereden på tårnet 
er med. De tre bølger symboliserer Furesøen, Mølleåen og
 Øresund. 
     Gå ind ad stien mod skoven og hold til venstre inde i 
skoven, og snart står du ved næste post.

■ Post F5  –  Vandtårnet i Kirkeskoven 
Rent vand er en nødvendighed, hvis vi skal holde os rene, 
sunde og raske. Vandet renses i vandværker i Holte, Nærum, 
Trørød og Vedbæk. Herfra pumpes det op i vandtårnet, som 
sørger for det rette tryk i vandhanerne. Tårnets højde og dia-
meter er stort set den samme, ca. 30 m. Beholderen øverst i 
tårnet rummer 3.500 m³ eller svimlende 3½ millioner liter vand. 
Toppen af tårnet er Kommunens højeste punkt – 90 m o.h.   
     Gå gennem tårnets fi rkantede søjler og ud på den anden 
side. Her er en sti, som går skråt ud til højre, før den går nedad 
i en hulvej. På venstre side går en jordvold med enkelte sten på. 
Du er på rette vej.

Egnen omkring Søllerød
➜

Prinsesseskolen

Søllerød gadekær

Mothsgården



■ Post F6  –  Stengærde i Kirkeskoven
I anden halvdel af 1700-tallet besluttede kongen, at alle 
skove skulle indhegnes med et stengærde og en grøft, så 
kreaturerne ikke kunne komme ind i skoven. Nu er grøfter-
ne faldet sammen, men de fl otte stengærder, som i øvrigt er 
fredede, er glimrede steder for insekter og skovmus. 
     Nu bliver det lidt svært. Gå nedover et par hulveje og gå 
over engen med kvægfolden på højre hånd. Tilbage i skoven 
skal der holdes lidt til venstre, og så er det ad en 
lille sti med stejl stigning op til Havarthigården, som du 
skal helt rundt om, før du er ved næste post.

■ Post F7  –  Havarthigården  
Bonden Hans Nielsen blev født på gården. Han giftede sig 
med den driftige Hanne Nielsen, der på lange rejser foretog 
studier i ostefremstilling. Gården lagde navn til hendes nye 
ostetype: Havarthiosten. I 1875 blev hun kongelig hofl eve-
randør. Manden var nu heller ikke uden initiativ. Han hav-
de bl.a. eget teglværk, som har leveret de røde sten til gården. 
     Ud på Øverødvej og til venstre nogle få hundrede meter. 
Her er ikke meget tilbage af den gamle Øverød By med de 
få bøndergårde. Her er efterkrigstidens boligformer: Parcel-
huse og lejlighedsbyggerier. Men snart er du ved næste post.

■ Post F8  –  Øverød Skole 
som i dag er omdannet til andelsboligforeningen Søparken.  
Skolen er fra 1902 og samlede børn fra Søllerød By, Øverød, 
Rudersdal, Gl. Holte, Ørholm og Næsset ved Furesøen. Området 
havde en kraftig befolkningstilvækst. På et skolefoto fra 1902 ses 
inspektør Josef Møller sammen med 80 elever. Josef Møller var 
kendt for ikke at bruge ”kæppen”, så mon ikke han har haft en 
fi nger med i spillet, da der skulle fi ndes en indskrift over døren: 
”Kærlighed opdrager”? 
     Videre ad Øverødvej ganske kort, og så er du ved næste post. 
Vejen skal krydses, så pas på trafi kken.

■ Post F9  –  Bystævnet i Øverød 
Bystævnet er fra landsbyfællesskabets tid før landboreformerne i 
slutningen af 1700-tallet. 
”I Øverød By fi ndes et usædvanligt stort Gadetræ (er udskiftet) 
omkring hvilket er anbragt 6 vældige Stene for Byens Gaard-
mænd, for at de her kunne tage sæde, når der i Byens Anliggen-
der blev tudet til Stævne i Byhornet” 
har én skrevet før retskrivningsreformen fra 1950. Hornet fi ndes 
stadig på Museet på Mothsgården. 
     Over vejen igen. Ad Søbakkevej sving og gennem en her-
lig blandingsarkitektur, som dækker over det sidste århund-

redes mange griller og stilarter. Over engen med udsigt til 
Søllerød Sø, og du er ved sidste post.

■ Post F10: Prinsesseskolen fra 1721 
For foden af det stejle bakkedrag putter sig en af den af 
Frederik den 4.s søster, Sophie Hedvig fra Dronninggård, 
oprettede ”prinsesseskoler”.  Den ligger her til venstre for 
vejen med stråtag og kragetræer og sand idyl. Her lærte 
børn længe før skoleloven fra begyndelsen af 1800-tallet 
at læse, skrive og regne. Børnene kom fra egnen, hvor alt 
var koncentreret om Danmarks hovederhverv: landbrug. 
Det betød, at børnene både var med i stalden og på 
marken og ofte havde en lang vej til skole i deres træsko, 
så de faldt ofte i søvn i timerne.
     Efter en overdådig opstigning gennem 
et af de smukkeste hulvejsstrækninger 
i Danmark har du valget: kroen, kirken 
eller bilen/cyklen/bussen.
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studier i ostefremstilling. Gården lagde navn til hendes nye 
ostetype: Havarthiosten. I 1875 blev hun kongelig hofl eve-
randør. Manden var nu heller ikke uden initiativ. Han hav-
de bl.a. eget teglværk, som har leveret de røde sten til gården. 
     Ud på Øverødvej og til venstre nogle få hundrede meter. 
Her er ikke meget tilbage af den gamle Øverød By med de 
få bøndergårde. Her er efterkrigstidens boligformer: Parcel-
huse og lejlighedsbyggerier. Men snart er du ved næste post.

■ Post F8  –  Øverød Skole 
som i dag er omdannet til andelsboligforeningen Søparken.  
Skolen er fra 1902 og samlede børn fra Søllerød By, Øverød, 
Rudersdal, Gl. Holte, Ørholm og Næsset ved Furesøen. Området 
havde en kraftig befolkningstilvækst. På et skolefoto fra 1902 ses 
inspektør Josef Møller sammen med 80 elever. Josef Møller var 
kendt for ikke at bruge ”kæppen”, så mon ikke han har haft en 
fi nger med i spillet, da der skulle fi ndes en indskrift over døren: 
”Kærlighed opdrager”? 
     Videre ad Øverødvej ganske kort, og så er du ved næste post. 
Vejen skal krydses, så pas på trafi kken.

■ Post F9  –  Bystævnet i Øverød 
Bystævnet er fra landsbyfællesskabets tid før landboreformerne i 
slutningen af 1700-tallet. 
”I Øverød By fi ndes et usædvanligt stort Gadetræ (er udskiftet) 
omkring hvilket er anbragt 6 vældige Stene for Byens Gaard-
mænd, for at de her kunne tage sæde, når der i Byens Anliggen-
der blev tudet til Stævne i Byhornet” 
har én skrevet før retskrivningsreformen fra 1950. Hornet fi ndes 
stadig på Museet på Mothsgården. 
     Over vejen igen. Ad Søbakkevej sving og gennem en her-
lig blandingsarkitektur, som dækker over det sidste århund-

redes mange griller og stilarter. Over engen med udsigt til 
Søllerød Sø, og du er ved sidste post.

■ Post F10: Prinsesseskolen fra 1721 
For foden af det stejle bakkedrag putter sig en af den af 
Frederik den 4.s søster, Sophie Hedvig fra Dronninggård, 
oprettede ”prinsesseskoler”.  Den ligger her til venstre for 
vejen med stråtag og kragetræer og sand idyl. Her lærte 
børn længe før skoleloven fra begyndelsen af 1800-tallet 
at læse, skrive og regne. Børnene kom fra egnen, hvor alt 
var koncentreret om Danmarks hovederhverv: landbrug. 
Det betød, at børnene både var med i stalden og på 
marken og ofte havde en lang vej til skole i deres træsko, 
så de faldt ofte i søvn i timerne.
     Efter en overdådig opstigning gennem 
et af de smukkeste hulvejsstrækninger 
i Danmark har du valget: kroen, kirken 
eller bilen/cyklen/bussen.
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SØLLERØD ORIENTERINGSKLUB
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SIGNATURFORKLARING

Specialsignaturer:

x Trærod > 1,5 m

 • Enligt stående træ i åbent område

 o Stort træ/gruppe af træer i åbent område

x Permanent menneskeskabt konstruktion  

     (rideforhindring etc.)

Ækvidistance 2,5 meter • 1:7.500

 Fotoposter • 2,7 km              Billedbogstav 

     start  Mothsgården

 F1 Søllerød Kirke

 F2 Bybrønd

 F3 Søllerød Slot

 F4 Gl. Rådhus

 F5 Vandtårn

 F6 Dige

 F7 Havarthigården

 F8 Den gamle skole

 F9 Bystævnet

 F10  Prinsesseskolen

▲▲
  

Fotobane, start ved ”Mothsgården”. 
Cirklerne angiver, hvor billederne (vist herunder) er taget. 

• På kortet er posterne vist med en cirkel. Stedet du skal  
 fi nde, er midt i cirklen.
• Der er et billede fra hver post i denne folder. Når du har

 fundet det billede der passer til stedet, skriver du billedets 
 bogstav i felterne til højre. Bogstaverne danner tilsammen 
 en kort sætning.
• Turens længde er ca. 3 km, hvis du følger den korteste vej på 
 off entlige veje og stier. Du kan også lave din egen tur og fi nde   

færre poster, og måske fortsætte en 
anden dag. 

Find trave- eller løbeskoene frem og 
kom med ud på tur!
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