
Kløverstierne i Danmark er blevet til i 2011 
i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-
Forbund, Danske Gymnastik- og Idrætsforenin-
ger, Dansk Firmaidrætsforbund, Friluftsrådet 
og 10 pilotkommuner.  Udviklingen af stierne 
er finansieret af Nordea-fonden og Tips- og 
Lottomidlerne til Friluftsliv. Etableringen af 
Kløverstierne i Søllested er desuden finansie-
ret via tilskud fra områdefornyelsesmidlerne 
fra Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 
samt fra Lolland Kommune. 

Yderligere 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.

i Søllested

Tryllestien 2,5 km 

Motion omkring hal og Tryllepark  
- på ruten kan man gå, løbe eller cykle. 

Turen tager udgangspunkt i motions-/aktivitets-
parken Trylleparken, hvor man kan more sig på 
de forskellige redskaber eller slappe af med pic-
nic i det grønne eller i det overdækkede bålhus.
I parken finder man blomster, frugttræer og buske. 

Næste oplevelse på ruten er sportshallen med 
sportsbaner og med nyligt indrettet motionsrum 
med redskaber samt squashbane under opfør-
sel. Ad Højskolevej kan man opleve husene fra 
dengang Søllested var en lille landsby, der lå i 
tilknytning til kirke, præstegård og herregården 
Søllestedgård. Ad stier og grønne områder 
igennem boligområdet Præstevænget samt 
parcelhusområder syd for hallen og over skole-
gården slutter turen igen i Trylleparken.

Kirkestien 7,5 km 

Oplevelse af det åbne land og kirkerne
- Velegnet til en lille cykeltur, men man 
kan også vælge at gå eller løbe.

På kirkestien får man oplevelse af både kulturarv 
og det åbne landskab. Efter Trylleparken kommer 
man til Søllested Kirke, der imponerer med sine 
granitkvadre og anses for at være en af Lollands 
ældste stenkirker. Man kan her vælge at forkorte 
ruten og fortsætte ad kirkestien øst for kirken. 
Fortsætter man af den røde rute kommer man ud 
til Søllestedgaard. Efter Dyrehave drejer man til 
venstre ved Lyregård. Efter en tur igennem det 
åbne land følger man kirkestien til Skovlænge 
Kirke. Den ligger frit i det åbne land, og indenfor 
er der en imponerende renæssancealtertavle og 
prædikestol. Når man kommer forbi den tidligere 
Lollands Højskole (Krumsø Skolen) og igennem 
det gamle Søllested, returnerer man til Tryllepar-
ken.

Skovstien 10,6 km

Landskab og natur igennem Søllested 
Skov og omkring Søllestedgård 
– velegnet til en cykeltur, men man kan 
også vælge at gå eller løbe.

Kun få kilometer fra Søllested ligger den fine 
herregårdskov, Søllested Skov. Skoven har mange 
flotte gamle træer, lysåbne rabatter langs skov-
vejene med mange blomstrende planter og derfor 
også mange sommerfugle. Midt i skoven ligger to 
frodige enge, hvor der er borde og bænke. Den 
sorte rute går igennem landsbyidylen Abed forbi 
den gamle smedje og ind i skoven. Efter Søllested 
Skov kan man tage et smut forbi ’den store sten’  
i Sønderskov inden man kommer til Søllestedgaard. 
Hovedbygningen med den specielle løgkuppel er 
opført i 1859 af sten fra godsets eget teglværk.  
I 2010 havde familien Jørgensen 200 års jubilæum 
på godset, hvor der blev afsløret billedkunst-
nerens Thomas Kadziolas land art projekt 
”Anemarken” nord for gården. Landskabet rundt 
om gården er et fint herregårdslandskab. Nyd det 
på vej tilbage til Søllested.

Motionsstien 5 km

Motion i det grønne Søllested
- på ruten kan man gå, løbe eller cykle.

Bynavnet Søllested kommer oprindeligt af det 
gamle danske mandsnavn Sylfa og –sted. På mo-
tionsstien rundt i Søllested oplever man byens 
dynamiske historie fra lille landsby til håndvær-
kerby og boligområde med store flotte villaer og 
senere til stationsby for Lollandsbanen i 1874. 

Efter en tur forbi beboerhuset, det tidligere 
alderdomshjem, kommer man til Søllested 
Lystanlæg, der blev anlagt i 1910. I en stor 
træpavillon med tårne og spir blev der holdt 
legendariske arrangementer og fester. Motions-
stien fører forbi Søllested Bio og Kulturhus, der 
rummer den eneste egentlige biograf i Lolland 
Kommune. Her kan man få et hvil ved bord/bæn-
ke sættet i det grønne anlæg. I et grønt forløb 
kommer man vest om byen op til stationen og 
herfra videre til sportshallen og Trylleparken. 

Velkommen til Kløverstierne for dig der vil ud 
i det fri og kombinere oplevelser og frisk luft 
med motion. Vælg den rute der passer dig i for-
hold til længde og seværdigheder. Du kan vælge 
den grønne rute på 2,5 km, den blå på 5 km, 
den røde på 7,5 km eller den sorte på 10,6 km. 
Alle ruterne tager udgangspunkt i Trylleparken 
i Søllested og er skiltede. Her i folderen kan du 
lade dig inspirere til valg af rute og bruge den 
som en guide undervejs. Vær med til at holde 
stierne pæne og tag dit affald med dig!
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