3

www.friluftsguiden.dk

4

2

2,5 km - ca. 45 minutter

Ørslev

1

2 Gamle gårde
Over for kirken, langs Ørslevvej, ligger
Skovridergården, som efter udskiftningen
i 1798 forblev uden jord. Rørbækgård er
en af de få gårde i Ørslev, som aldrig blev
udflyttet. På begge sider af Rørkærvej ved
Rørbækgård står smukke lindetræer.

4 Toftestien
Tofte-stien har fra gammel tid gået
mellem nuværende Rørkærvej og
Svingkærvej. Toften bestod af mange
små jordstykker, der tilhørte byens gårde.
Det lille bindingsværkshus, der ligger
langs Toftestien nær ved Svingkærvej, er
formentlig Ørslevs ældste beboede hus.
Huset er fra 1782.

3 ”100 meter” skoven og byens
bedste udsigt
”100 meter” skoven blev etableret i
1970´erne og er et rekreativt område
med flere stier. Her lå Skebækgården, opkaldt efter et vandløb, ”Skebækken”, som
løb over marken. Gården blev udflyttet
i 1842. Herfra er der en fin udsigt mod
vest. Ved spejderhytten ”Uglereden” er
der legepladser og bålplads.

2,5 km.
½ - 1 time.
Landsby, by og skov.
Asfalteret vej og sti, trampesti (jordsti), grusti.
Forholdsvist fladt terræn. Trapper på kirkegården.
Hunde skal føres i snor.
Toilet ved Ørslev Kirke til højre efter indgangen til kirkegården
fra p-pladsen.
Langs Ørslevvej (663, 676) og langs Rørkævej (677).
Der er bager, grill og flere supermarkeder langs Ørslevvej.
Legeplads på turen og flere bænke og bord/bænke undervejs.
Husk godt fodtøj.

1 Ørslev Kirke og udekirke
Ørslev kirke er fra starten af 1200-tallet
og ombygget og renoveret flere gange.
Iselinge Gods var ejer af kirken fra 1774
til 1968. På kirkegården er bl.a. grave for
familier med relation til Iselinge Gods.
Der er også gravsteder for omkomne
ved et flystyrt i Ørslev Kohave i 1944.
En udekirke blev etableret i 2007 og
er en del af Ørslev Kirke. Her afholdes
udegudstjenester og børnegudstjenester:
”Gud for fuld skrue”.

Bus:
Andet:

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

Ørslev - gamle gårde, skov og udsigt

