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2 km - ca. 30 minutter

Køng
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2 Spindeskolens Have
På hjørnet ligger den gamle spindeskole,
hvor der var skolestue med plads til ca.
40 piger. Bag ved spindeskolen er der
indrettet en have med pilehytter, bænke,
grill og bålpladser. Ved gadekæret kan
du i sommerhalvåret høre grønne frøer
kvække og lytte til solsorten. Besøg også
Køng legeplads og duft til krydderurter i
højbedet.

5 Køng Hospital
Fra Køng Kirke går du samme vej tilbage
ad Køng Kirkevej forbi det tidligere Køng
Bryggeri i nr. 4. Til højre ad Bygaden ser
du Køng Hospital. Niels Ryberg oprettede
dette i 1793 som en stiftelse for ti fattige
på Øbjerggård Gods. I haven bagved
kan du om sommeren se højbede med
hørplanter.

4 Køng Kirke
Bygningens ældste dele er fra omkring
1250-1300. Niels Ryberg foretog en
omfattende ombygning af kirken i 1792.
Tårnet har en udsigtsplatform omgivet
af et jernrækværk og kan minde om et
fyrtårn. Du kan nyde udsigten fra tårnet,
når kirken har åbent.

3 Bryggervandingen langs Stien
Fra Bygaden drejes til venstre ad Stien.
Tag et hvil på en sten ved ”Bryggervandingen”, som førhen var vandingssted for
bryggeriets heste og landsbyens øvrige
dyr.

2 km.
Ca. 30 minutter.
Landsbymiljø, marker, gadekær og græsarealer.
Grussti, græssti og asfalteret vej.
Forholdsvist fladt terræn.
Hunde skal føres i snor.
Toilet ved Køng Kirke har åbent alle dage.
Toilet ved Køng Museum er åbent i åbningstiden.
Ved Køng Museum, Bygaden 27 går busrute 640.
Indkøb ved Købmand i Køng, Bygaden 20.

1 Køng Museum
Køng Museum har til huse i Gl. Øbjerggård. Bygningen blev opført i 1781 af den
københavnske storkøbmand Niels Ryberg.
Bygningen var en del af landets tidligste
og fineste fabriksanlæg til fremstilling af
hørtekstiler. Museet huser en permanent
udstilling om fabrikkens historie. Fra Gl.
Øbjerggård og mod nord ses en smuk
lindeallé, som ender i den nuværende
Øbjerggård.

Bus:
Andet:

Længde:
Tid ved alm. gang:
Landskab:
Underlag:
Højdeforskelle:
Hunde:
Toiletter:

Køng - landsbyidyl, hør og gadekær

