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Hvidebækskolen blev bygget i 1956 som cen-
tralskole til erstatning for de omkringliggende 
landsbyskoler. Grøn rute går mod Ubby ad 
Bygaden. På venstre side ligger Malmos A/S, 
et af landets største anlægsgartnerfirmaer og 
et stort aktiv for Jerslev. Kort efter ses den 
flotte Ubby Mølle skråt til højre. Ved busstop-
pestedet drejes til venstre forbi plejehjemmet 
Enggården, videre til Hørkærgård, engang 
en af områdets store bøndergårde. Her er nu 
dagplejebørn, spejdere, ungdomsskole og en 
teatergruppe. Jorden er i dag udstykket til be-
byggelse og genbrugsstation. 

Foto. Søren Rasmussen.
 

Den røde rute starter mod øst ad Bygaden, før 
der drejes til venstre ad den flotte Værslevsti. 
Ved Møllevej drejes til venstre og ruten fort-
sætter nu mod Ubby Mølle, hvor der er en flot 
udsigt over landskabet. Længere fremme ses 
Ubby Kirke, som menes opført af Esbern Snare 
i 1179. Herefter fortsættes mod Korshøj - den 
bedst bevarede dobbeltjættestue på Sjælland 
(husk lygte). Undervejs passeres biblioteket og 
Ubby Kultur- og Forsamlingshus, som arkitek-
ten Marius Pedersen, bedre byggeskik, har 
tegnet. Overfor ligger Ubby Fri- og Efterskole. 
Fra Industrivej ses Hvidebæk Fjernvarmeforsy-
ning og dets 12.000 m2 store solvarmeanlæg. 
Ved Søndergade drejes til venstre i retning mod 
Torvet med byens dagligvarebutikker. 
Der fortsættes til højre ad Torvet og ved Hoved-
gaden drejes til højre. Længere fremme kryd-
ses vejen, og stien følges ind i Østergårdspar-
ken. Stien går videre gennem Troldbjergskoven 
til Gåsebjerg og Hvidebækhallen.

Turen går mod øst og ude af byen drejes til 
venstre ad Bredsten med udsigt over Trane-
mose Å til de bløde bakker og Rishøj. 
Til venstre ad Vesterbygårdsvej og igen til 
venstre ad Værslevstien. Stien er en del af 
Værslev-Slagelse banen, nedlagt i 1971, og 
med årene har en rig flora udviklet sig langs 
stien. Før Jerslev Station drejes til højre mod 
Troldbjergskoven. Ved Børnehuset Troldebo 
fortsættes ind i Troldbjergskoven. Her findes en 
stor bålplads med siddepladser omkring og  et 
multtoilet. Skoven er på ca. 7 ha. og anlagt af 
frivillige fra Hvidebæk Skovforening i 1984. 
Efter skoven fortsætter turen op over Gåse-
bjerg med udsigt til Ubby Mølle. Ruten går vi-
dere ad Hvidebækvej, gennem tunnelen tilbage 
til Hvide bækhallen.. 

Ruten går mod øst til Værslevstien, her drejes 
til højre og stien følges tæt forbi Store Flinte-
rupgård, med Bed and Breakfast. I Fuglede 
Stationsby drejes til venstre mod Store Fuglede 
Kirke, opført i 1200 tallet. Næste stop er Formid-
lingscenter Fugledegård - et besøgscenter, 
hvor kopien af Danmarks største vikingeguld-
fund, Tissøringen, kan ses. Her er også en unik 
mulighed for at betragte natur og dyreliv fra et 
fugletårn og en godt camoufleret udkigsplatform 
i kanten af Tissø. Mod syd går ruten over 
Halleby Å, videre til Bakkendrup Kirke, hvor tår-
net vender mod øst. Fra Ågårdsvej drejes til ven-
stre efter viadukten til Værslevstien. Stien følges 
mod nord til broen over Halleby Å, på højre side 
ligger en 47 m lang seværdig langdysse. 
Længere fremme ses et 30 m langt Krægehegn. 
Krægen er en lille, indført blomme fra vikingeti-
den. Efter Fuglede Station drejes til venstre mod 
Flinterup Mark, hvor der er anlagt 2 nye skove. 
Ad Flinterupstien til Skolevej returneres mod 
højre til Hvidebækhallen. 

Byturen
Grøn rute 2,4 km

Værslevstien
Rød rute 7,4 km

Troldbjergskoven 
Blå rute 5,3 km 

Fugledegård 
Sort rute 15,9 km

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 

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

kløverstier.dk

Grøn rute, 2,5 km
Byturen i Jerslev 

Hvidebækskolen blev 
centralskole, hvor man
blev nedlagt. Et af land
anlægsgartnerfirmaer,
i Jerslev. Fra Bygaden
Troldbjergskoven og U
Villakvarterne i Ubby h
Enggården. På Hørkæ
for dagplejebørn, spejd
og en teatergruppe. De
og genbrugsstationen 
Hørkærgård. 

Hvidebæ

Tissø guldringen

i Kalundborg Kommune

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. Fra  
Hvidebæk Hallen i Jerslev kan du vælge 
mellem den grønne rute på 2.5 km, den 
blå på 5.0 km, den røde på 7.5 km eller 
den sorte på 12,3 km. Her i folderen kan 
du lade dig inspirere til valg af rute og 
bruge den som en guide undervejs.
Kløverstierne i Ubby- Jerslev er etableret 
med støtte fra EU og Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter, Friluftsrådet og 
Kalundborg kommune.

<Kommune logo ind her>

Rød rute, 7,5 km.
Værslevstien nord

Værslevstien benyttes a
fodgængere og ryttere. 
Gørlev i syd til Skovbak
14 km. Fra Ubby Mølle 
Ubby kirke menes opfø
1179. Noget nyere er U
biblioteket samt Ubby F
Korshøj er et tidligere p
bagved ligger en bronze
med 2 gravkamre, som 
Det tidligere mejeri, Esb
ombygget til beboelse. 
Fjernvarmeforsyning ha
solcelleanlæg. På Torve
dagligvarebutikker og d
rådhus. I Østergårdspar
livemusik i sommermån
videre gennem Troldbje
Gåsebjerg og Hvidebæ
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er udstykket fra 

Blå rute, 5,0 km. 
Bredsten, Værslevstien og 
Troldbjergskoven 

Jerslev havde tidligere bl.a. slagter, bager, 
urmager, kro, 2 tøj forretninger og 2 købmænd. 
Købmandsbutikken på hjørnet af Bygaden og 
Fugledevej er i dag systue. Videre ad Bredsten 
til Værslevstien med Jerslev station fra 1898. 
Stien er en del af Værslev-Slagelse banen, 
nedlagt i 1970 og som nu har en rig fauna og 
historiske og kulturelle interessepunkter.  
Troldbjergskoven er på ca. 7 ha. og anlagt af 
frivillige i 1984. Fra Gåsebjerg er der udsigt til 
Ubby Mølle. Gennem tunnellen til skolen og 
Hvidebækhallen. 

kskolen Troldbjergskoven set fra Gåsebjerg

d og Ubby 

af både cyklister, 
Der er stiforløb fra 

kkerne i nord, i alt ca. 
er der en flot udsigt. 
rt af Esbern Snare i 

Ubby Forsamlingshus, 
Fri- og Efterskole. 
plejehjem, i haven 
ealderhøj, Korshøj, 
man kan gå ind i. 

bern Snare, er 
Hvidebæk 

ar også et 
et er der bl.a. 
et nu nedlagte 
rken kan man opleve 

nederne. Stien går 
ergskoven til 
khallen. 

Sort rute, 12,3 km.  
Værslevstien syd og St. Fuglede 

Værslevstien forløber tæt forbi Store 
Flinterupgård. Fra Fuglede Station kan man 
tage en afstikker til Store Fuglede kirke, 
hvorfra der er udsigt til Tissø. Ca. 1 km. syd for 
kirken ligger besøgscenter Fugledegård, som 
har mange spændende oplevelsestilbud. I 
Store Fuglede lå tidligere bl.a. en kro, 
købmand og en lervarefabrik. Ved Flinterup 
Mark er 2 nye skove i opvækst. Vi er i 
landbrugsområde, og fra Skolevej kan man 
returnere til Hvidebækhallen eller forsætte 
gennem tunnellen til Gåsebjerg og 
Troldbjergskoven. 

by Mølle St. Fuglede kirke

Hvidebækskolen

Ubby Mølle St. Fuglede Kirke

Troldbjergskovens bålplads

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde 
mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske Gym-
nastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma-idrætsfor-
bund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner i 2011. Ud-
viklingen af stierne er finansieret af Nordea-fonden 
og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere informa-
tion om Kløverstierne, deres forløb og seværdighe-
der kan findes via 

Velkommen på Kløverstierne, som er for dig, der vil ud i det fri 
og kombinere oplevelser og frisk luft med motion. Fra Hvide-
bækhallen i Jerslev kan du vælge mellem den grønne rute på 
2,4 km, den blå på 5,3 km, den røde på 7,4 km eller den sorte 
på 15,9 km. Her i folderen kan du lade dig inspirere til valg af 
rute og bruge den som en guide undervejs. Du kan læse mere 
om seværdighederne på www.oplevhvidebaek.dk. Hvis du vil 
vide mere om områdets spændende kultur kan du også scanne 
QR koder ude på ruterne.

Kløverstien i Ubby-Jerslev er etableret med støtte fra EU og 
Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, Nordea-fonden, 
Friluftsrådet og Kalundborg kommune.

Ubby - Jerslev

 

 

 

 
 

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

 

 

 

 

 
 

kløverstier.dk 
 

 

 

 

Danmark og EU investerer  
i landdistrikterne.

Den Europæiske 
Landbrugsfond for Udvikling 

af Landdistrikterne



Ruteforklaring 

  

  

 

  

Ruteforklaring 

Blå rute, 5,0 km. Troldbjergskoven  

Rød rute, 7,5 km. Værslevstien 

Grøn rute, 2,5 km. Byturen   

Sort rute, 15,8. Fugledegård  

Korshøj 

Østergårdsparken 

Værslevstien 

Rishøj set fra Bredsten Ubby Kultur - og Forsamlingshus 

www.oplevhvidebaek.dk 

Fugleskjul ved Tissø 

Langdysse ved Tystrup 

Man kan gå, løbe eller cykle ad alle ruter 

Tissø Ringen 

Rishøj set fra Bredsten

Østergårdsparken

Fugleskjul ved Tissø (Formidlingscenter Fugledegård)

Langdysse ved Tystrup

Værslevstien

Ubby Kultur- og Forsamlingshus Dobbeltjættestuen Korshøj

Byturen 2,4 km

Troldebjergskoven 5,3 km

Værslevstien 7,4 km

Fugledegård 15,9 km

Man kan gå, løbe eller cykle ad alle ruter
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 

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

kløverstier.dk

Grøn rute, 2,5 km
Byturen i Jerslev 

Hvidebækskolenblev 
centralskole, hvor man
blev nedlagt. Et af land
anlægsgartnerfirmaer,
i Jerslev. Fra Bygaden
Troldbjergskoven og U
Villakvarterne i Ubbyh
Enggården. På Hørkæ
for dagplejebørn, spejd
og en teatergruppe. De
og genbrugsstationen 
Hørkærgård. 

Hvidebæ

Tissø guldringen

i Kalundborg Kommune

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. Fra  
Hvidebæk Hallen i Jerslev kan du vælge 
mellem den grønne rute på 2.5 km, den 
blå på 5.0 km, den røde på 7.5 km eller 
den sorte på 12,3 km. Her i folderen kan 
du lade dig inspirere til valg af rute og 
bruge den som en guide undervejs.
Kløverstiernei Ubby-Jerslev er etableret 
med støtte fra EU og Ministeriet for By, 
Bolig og Landdistrikter, Friluftsrådetog 
Kalundborg kommune.

<Kommune logo ind her>

Rød rute, 7,5 km.
Værslevstien nord

Værslevstienbenyttes a
fodgængere og ryttere. 
Gørlev i syd til Skovbak
14 km. Fra UbbyMølle 
Ubbykirke menes opfø
1179. Noget nyere er U
biblioteket samt UbbyF
Korshøjer et tidligere p
bagved ligger en bronze
med 2 gravkamre, som 
Det tidligere mejeri, Esb
ombygget til beboelse. 
Fjernvarmeforsyning ha
solcelleanlæg. På Torve
dagligvarebutikker og d
rådhus. I Østergårdspar
livemusiki sommermån
videre gennem Troldbje
Gåsebjergog Hvidebæ
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Blå rute, 5,0 km. 
Bredsten, Værslevstienog 
Troldbjergskoven 

Jerslev havde tidligere bl.a. slagter, bager, 
urmager, kro, 2 tøj forretninger og 2 købmænd. 
Købmandsbutikken på hjørnet af Bygadenog 
Fugledevejer i dag systue. Videre ad Bredsten 
til Værslevstienmed Jerslev station fra 1898. 
Stien er en del af Værslev-Slagelse banen, 
nedlagt i 1970 og som nu har en rig fauna og 
historiske og kulturelle interessepunkter.  
Troldbjergskoven er på ca. 7 ha. og anlagt af 
frivillige i 1984. Fra Gåsebjerger der udsigt til 
UbbyMølle. Gennem tunnellen til skolen og 
Hvidebækhallen. 

kskolenTroldbjergskoven set fra Gåsebjerg

d og Ubby 

af både cyklister, 
Der er stiforløbfra 

kkerne i nord, i alt ca. 
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UbbyForsamlingshus, 
Fri-og Efterskole. 
plejehjem, i haven 
ealderhøj, Korshøj, 
man kan gå ind i. 

bernSnare, er 
Hvidebæk 

ar også et 
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nederne. Stien går 
ergskoven til 
khallen. 

Sort rute, 12,3 km.  
Værslevstiensyd og St. Fuglede 

Værslevstienforløber tæt forbi Store 
Flinterupgård. Fra Fuglede Station kan man 
tage en afstikker til Store Fuglede kirke, 
hvorfra der er udsigt til Tissø. Ca. 1 km. syd for 
kirken ligger besøgscenter Fugledegård, som 
har mange spændende oplevelsestilbud. I 
Store Fuglede lå tidligere bl.a. en kro, 
købmand og en lervarefabrik. Ved Flinterup 
Mark er 2 nye skove i opvækst. Vi er i 
landbrugsområde, og fra Skolevej kan man 
returnere til Hvidebækhalleneller forsætte 
gennem tunnellen til Gåsebjergog 
Troldbjergskoven. 

byMølleSt. Fuglede kirke

Tissøringen

Tissø


