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Varhede-ruten – ca. 7,5 km

Varhederuten starter ved parkeringspladsen ved fritidscen

teret. Gå ned mod kirken og til højre ned forbi kirkehuset. 

For enden af vejen går man til venstre, bag om kirkegården 

til Gammel Tvedvej, der går man til højre og rammer Tved

vej. Igen går man til højre, over Tved Bæk, ved rensningsan

lægget drejer man ad Kulvej og kommer forbi varmeværket 

og genbrugspladsen. Kort efter genbrugspladsen kan man 

kigge ud over 4,5 ha engareal med solvarme. Her bliver 1271 

stk. solpaneler opvarmet af solens stråler og via varmeværket 

sendt ud til byens borgere. 

Følg stien som slutter ved Skjerkvej, hvor man går til venstre mod Feldborgvej, den går man over og følger markvejen 

skrå til højre op over den lille bakke. Forinden kan man kigge til venstre, her løber 3 vandløb sammen (Lundby bæk, Tved 

bæk og Skjerk bæk), som tilsammen danner Tvis Å. 

Hvor markvejen slutter starter en lille sti, som fører over til Skjerk Plantage eller Kommuneplantagen, som den også 

kaldes. Man følger stien op gennem skoven, forbi informationstavlen til man møder grusvejen, der drejer man til venstre 

og følger den bag om et par gårde ud til Varhedevej. Der går man til venstre og når kort efter Rotvigvej/Lergravvej. Lige 

før man når krydset ligger der på højre hånd et gammelt frysehus. 

Før kummefryser blev hvermandseje kunne man her leje en fryseboks. Sådanne frysehuse var ret almindelig ude på 

landet. Lige efter frysehuset var der indtil midt i 80erne en købmand. Man går igen til venstre og kommer ned over Tvis 

å, som begyndte sit løb ved Feldborgvej. Kort efter åen kommer man forbi den gamle herregård Lergrav. Der er dog ikke 

meget gammelt ved den mere, da alle nuværende bygninger er fra 1998, men stedet Lergrav kan dateres helt tilbage til 

midten af 16 tallet og har en meget lang historie med skiftende ejere. 

Ved Lergrav går man til højre af grusvejen Kronborgvej indtil man møder Rugbjergvej på venstre hånd, den fører tilbage 

til Aulum. Kort efter byskiltet når man Rørkjærvej og drejer til venstre, efter ca. 150 m går en sti fra til højre, den følger 

man indtil den møder en ny sti, følg den til venstre og man  kommer ned under Feldborgvej, forbi kolonihaverne og er 

nu tilbage på stien bag kirken, som fører op til Ppladsen ved Fritid

scenteret. Scan QRkoden og få ruten på din mobil. God tur. oplevelser

Herregården Lergrav

Varhede gamle købmand
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