
Kløverstierne i Danmark er blevet til i et sa-
marbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, 
Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk 
Firma idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilot-
kommuner i 2011. Udviklingen af stierne er 
finansieret af Nordea-fonden og Tips- og Lot-
tomidlerne til Friluftsliv. 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.

”Gudumstierne”
Lemvig Kommune

På opdagelse i ”Gudernes land”

Kirke/Kloster-ruten 
2,5 km - Grøn rute

På opdagelse i det historiske og 
ideologiske Gudum.

På Kirke/klosterruten kan du opleve en bid af 
områdets smukke istidslandskab, samtidig med 
at du får indblik i byens spændende udvikling fra 
fortid til nutid. 

Ruten leder dig forbi Klostermølle, to forsvundne 
klostre og en kirke med en interessant fortid, 
som fortsat kan spores i murværket. 

På turen kan du også få indblik i hvorfor der en-
gang var to af næsten alt i Gudum

Gudumlund-ruten 
13,1 km – Grå rute

På opdagelse i livet på landet  
- fra bronzealder til nutid.

På Gudumlundruten – der også er velegnet som 
cykelrute – kan du opleve, hvordan landskabet 
og landbruget har udviklet sig igennem flere 
årtusinder. 

På Gudumlund blev heden opdyrket for at gøre 
plads til mange statshusmandsbrug, og ved 
Serups Smedje kan du få et indblik i hvordan 
smeden arbejde for over 100 år siden. 

Her lå også galge-højene og områdets tingsted. 
Højene er fra bronzealderen og markerede da-
tidens hovedvej fra Bovbjerg til Viborg.

Fiskbæk-ruten 
4,8 km – Blå rute 

På opdagelse ad mælkeruten  
- få en ”røver” i Klostermølle.

På Fiskbækruten går du i fodsporene af mælke-
manden på ”mælkeruten”. Ruten ligger i et meget 
kuperet terræn, med smukke dalslyngninger og 
høje skrænter med fårestier.  

Undervejs kommer du forbi fattiggården ”Åsb-
jerg” og Fiskbækgårdene, og slutter ved den idyl-
liske bro på ”Touborgs Eng”.

Trænger benene til et hvil bør du slå et smut 
forbi skænkestuen i den smukke Kloster Mølle. 
Her er der blevet fortalt mange røverhistorier 
gennem tiden. Prøv at sætte dig på ”fortælle-
bænken” - måske har mølleren også en ”røver” 
til dig….

Faldå/Råbjerg-ruten  
7,9 km – Rød rute

På opdagelse i det biologiske og 
geologiske Gudum. 

På Faldå/Råbjergruten kan du opleve det 
storslåede og særprægede landskab isen 
dannede for snart 12.000 år siden.

I smeltevandsdalene er naturen igen ved at gøre 
krav på landskabet, der rummer mange sjældne 
og interessante dyr og planter. 

Ruten går også over hatbakken ”Råbjerg”  som 
er skabt af en trold, og hvorfra der er en impo-
nerende udsigt.  På opdagelse i ”Gudernes land” 

Her i folderen kan du hente 
inspiration til store og små 

oplevelser i Gudum - på ruter  
af varierende længde.

Rigtig god tur!  
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Fiskbæk-ruten 
4,8 km

Det kan du opleve på din tur:  

 1 Klostermølle

 2   Fortællebænken i Skænkestuen

 3 Den gl. klosterruin

 4 Smukke ”fårestier” i bakkerne

 5 Fattiggården

 6 Fiskbækdalen

 7 Hobbylandbrug

 8 Touborgs eng

 9 Mælkevejen 

Faldå/Råbjerg-ruten

7,9 km

Det kan du opleve på din tur:  

 1 Fårestier

 2   Fortællebænken på Råbjerg

 3 Hatbakker og storslået udsigt

 4 Hulvejene ved Nygård

 5 Skydebanen

 6 Biologi og målsætning

 7 Drænbrønde og sumpområde

 8 Faldås forandring

 9 Våde enge og dræn 

Gudumlund-ruten  
13,1 km Velegnet til cykel

Det kan du opleve på din tur:  

 1 Gudumlund

 2   Det gamle frysehus med udstilling

 3 Serups Smedje 

 4 Galgehøje

 5 Klosterhedens ”skarpe linje” 

 6 Flagermusekasser 

 7 Smeltevandsdalen 

 8 Mange gravhøje der danner ”oldtidsvejen” 

 9 Istidens hovedopholdslinje

1 0 Gamle diger

11 Skodborggård

Kirke/Kloster-ruten   
2,5 km

Det kan du opleve på din tur:  

 1 Gudum Kloster

 2   Gudum Kirke 

 3 Touborgs mindesten 

 4 Sognehuset 

 5 Livsstilshøjskolen  

 6 Fortællebænken ved P-plads 

SÅDAN FINDER DU RUNDT 

Et kløverblad:  Stien fortsætter ad sam-
me vej, som du går lige nu

En pil til højre, venstre eller ligeud:  
Stien slår et sving i pilens retning, eller 
fortsætter i pilens retning

”Fortællebænkene” - skan kode og få 
en sjov og spændende historie på din 
mobiltelefon

Hent ruterne på din smartphone og lad 
endomondo guide dig.

PRAKTISK INFO

Støvler kan være en fordel 

Du kan møde køer - gør dem   
ikke noget så gør de heller ikke   
dig noget K
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