
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samar-
bejde 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 Fri-
luftsliv. 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.

Vejby

 Det gamle Vejby
2,4 km - Grøn rute

Grøn rute er en dejlig afslappet tur gen-
nem den gamle del af Vejby. Op forbi en af 
landets længste landsbykirker, den gamle 
Rytterskole og lærerindeskolen, ned til Vejby 
Station, forbi guldaldermaleren P. C. Skov-
gaards barndomshjem og et af nordsjæl-
lands ældste forsamlingshuse.

  Turen egner sig for både barnevogne og kørestole. Dog  
 er der enkelte bakker og skiftende underlag.

Vejby er en gammel landsby
Det ses tydeligt, at Vejby er en gammel by, når man 
kommer kørende fra Kildevejen, hvor man både kan 
se en bronzealderhøj, Kongehøjen, og Vejby Kirke, 
der hæver sig op over byen. Kirken er en såkaldt 
vejkirke, der er åben alle hverdage.

 Heatherhill 
7,2 km - Rød rute

Rød rute fører dig ud mod kysten og 
gennem det lyngklædte naturområde 
Heatherhill, hvorfra der er fri udsigt ud over 
Kattegat. På blæsende dage kan man 
opleve paragliders, der hænger i luften 
over den store skrænt. Herefter går turen 
ind i det lave område Svanemosen ud mod 
Højbro Å. Ind i landet mod de små landsbyer 
Stokkebro og Unnerup, hvor vi passerer 
gravhøjen Gadehøj med flot udsigt over 
marker og Gribskov Efterskole.

  Turen egner sig for almindeligt gående,
  men kan også gøres på cykel

Handel og håndværk i sommerlandet
Sommerhuse og dermed sommergæster præger 
vores område, hvor der er livlig trafik til super-
markeder, tanken og tømmerhandlen. Mange hånd-
værkere har hjemme i Vejby og gårdbutikker, dørsalg 
og små gallerier giver både oplevelser til landliggere 
og job til fastboende.

 Kystruten 
11,7 km - Sort rute

Den sorte rute på + 10 km følger for en tid 
kysten fra Vejby Strand ud mod Tisvilde. 
Man passerer oldtidsminder, gode bade-
steder og får kig ud over stedet hvor Vejby 
koggen engang sank med sin guldskat. 
Så lidt ind i landet til feriestedet Sankt 
Helene og gennem deres naturlegeplads. 
Institutionen Godhavn og Godhavn Station 
passeres inden turen går tilbage mod 
Vejby ad den gamle kirkesti fra Holløselund 
gennem afvekslede landskab med bl.a. 
vådområder.

  Turen egner sig godt for cykling eller en længere 
 travetur 

Kysten ved Vejby 
Stejle skrænter og trapper ned til det gode badevand 
dominerer kysten ved Vejby Strand. I dette område 
ligger mange sommerhuse tegnet af nogle af landets 
bedste arkitekter, ligesom flere gamle pensionater fra 
turismens tidligste dage gemmer sig i sommerhusom-
råderne. 

 Kongehøjen
5,6 km - Blå rute

Blå rute byder på en tur rundt om Vejby 
med kig hen over flade marker med bl.a. 
en flot udsigt til Ørby Baun. Ruten går forbi 
fjernvarmeværket ad den gamle Tipvognssti, 
og når op til sommerhusområdet ved 
Vejby Strand og forbi Vejby Strand 
Camping. Sidste del af ruten går gennem 
P.C Skovgaards guldalderlandskab med 
bronzealderhøjen Melhøj.

  Turen egner sig for almindeligt gående. 

Landskabet rundt om Vejby
Mange af byens vejnavne vidner om byens fortid som 
bondeby med store gårde langs vejen og Vejby er 
stadig omgivet af marker til alle sider. Vejby betyder 
simpelthen ’byen ved vejen’. 

Vejby set fra Ørby Stien

Vejby Kirke set fra Ørby stien

Lærerindeskolen

Gården Damsbo ved Gadekæret

Heatherhill



Signaturforklaring
 Det gamle Vejby - 2,4 km
 Kongehøjen - 5,6 km
 Heatherhill - 7,2 km
 Kystruten - 11,7 km

Velkommen på Kløverstierne 
i Vejby. Her kan du kombinere 
natur- og kulturoplevelser med frisk 
luft og motion. Alle ruter starter og 
slutter ved Kløverpælen, der er 
placeret ved byens gamle gadekær 
i midten af Vejby.

Vælg den rute der passer dig:
Grøn på 2,4 km.
Blå på 5,6 km.
Rød på 7,2 km.
Sort på 11,7 km. 

Du kan gå efter kortet og de opsatte 
Kløverskilte. Undervejs kan du læse 
om udvalgte interessepunkter på 
skiltene. På skiltene er der QR- 
koder, som du kan scanne og få  
mere information på din smartphone.

Se også ruterne ved at gå ind på 
www.kløverstier.dk. Her kan du 
også finde Kløverstier i resten af 
Danmark.

Du kan også besøge vores 
hjemmeside 

www.vejbyliv.dk
og læse om alle ruternes 

interessepunkter.

Torvedag på Præstens Mark

Kongehøjen og Vejby Kirke

Rågeleje og Vejby Strand

Vejby Forsamlingshus set fra Kirkebakken. 
P.C Skovgaards barndomhjem ligger til 
venstre for forsamlingshuset.
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GRØN RUTE 
Det gamle Vejby
2,4 km


