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Tved-ruten – ca. 5,0 km

Tvedruten starter ved parkeringspladsen ved Fritidscenteret. Gå ned mod kirken og drej til højre lige før kirkehuset. 

Følg vejen ned til stien og drej til højre. Lige før man kommer til tennisbanerne, drejer man til venstre af græsstien. Stien 

går ned forbi skolesøen, som blev gravet midt i 90’erne. 

Kort efter skolesøen deler stien sig, man skal lige ud og over Tved Bæk, følg græsstien til man møder grusvejen som 

til venstre fører ud til Tvedvej. Stien er oprindelig lavet som en skolesti fra Aulum gamle skole til Tvedområdet, så børn 

fra derfra kunne gå/cykle den korteste vej til skolen.

Ved Tvedvej går man til højre og fortsætter ud forbi nr. 9, hvor vejen deler sig, der holder man til højre af grusvejen og 

efter ca. 250 m går man til højre ned mod Tvedvej nr. 4, ved gården går man højre om og når frem til Grønbækparken.

Følg asfaltvejen til venstre til man når Tvedparken, drej til venstre ind i Tvedparken, ved Tkrydset skal man lige over 

og find den lille trampesti over til Ørrevej 27. Kort efter Ørrevej 27 går man til højre og følger grusvejen ned over engen 

til Ørrevej.

Midt på engen går man over Tved Bæk, som her kun er en lille grøft. Ved Ørrevej drejer man mod Aulum og følger vejen 

indtil Toftevej går fra til højre, og den følger man. 

Lige før der kommer græsplæne på højre hånd, drejer man 

til højre og følger stien neden for husene på Anemonevej. 

Tilbage ved Grønparken går man skrå over til højre og 

fortsætter af stien helt frem til fodboldbanerne, drejer til 

venstre og går op mellem dem. Ved Aulum Hallen går 

man til højre neden om den nye hal og drejer til venstre 

umiddelbart derefter, så er man tilbage ved ppladsen, 

hvor man startede.

Scan QRkoden og få ruten på din mobil. 

God tur.
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