’Grindsteds perler’ - ruten
KORT OM RUTEN
12 km
Denne børnevenlige rutes
udgangspunkt er Grindsted
centrum, hvor I passende kan
starte med at tage et kig på
Grindsteds butikker. Herefter
sættes der kurs mod Engsøen
og den naturskønne cykelsti, der
tager jer langs Grindsted Å ud til
Museumsgården Karensminde.
Her træder man tilbage i tiden
og oplever livet på gården, som
det var i mellemkrigsårene. I
sommerhalvåret er der mange
aktiviteter for børn både inde og ude
på Museumsgården. Cykel tilbage
langs Engsøens anden side til
Billund Museum (Borgergade 25).

OPLEVELSER PÅ RUTEN
1-3 km: Cykelstien som løber langs Engsøen er en hyggelig, flad rute – perfekt til familieturen.
Der er et par træbroer at forcere og en ko eller to at hilse på undervejs. Lige inden stien
svinger til højre ved Grindsted Sejlklub, finder I en picnicbænk og en lille anløbsbro, hvor I
kan tage et hvil og få tanket depoterne op.

Rutens højdepunkter:
Grindsted centrum, Engsøen, Museumsgården Karensminde, Billund
Museum.
OBS: Denne rute starter i
Grindsted og der er derfor behov
for bil/cykeltransport fra Billund til
Grindsted.

4 km: Siden 1988 har Museumsgården Karensminde (www.billundmuseum.dk, tlf. 79 72
74 90) vist publikum hvordan landbrug på egnen foregik i perioden 1930-50. Her kan I
besøge dyrene (køer, heste, grise, høns etc.) som var typiske for tiden, se jer omkring
på gårdens arealer og hjælpe til i et af de mange værksteder. På onsdage og lørdage om
sommeren er der specielle aktiviteter for børn – alt fra tekstilarbejde, dyrehold eller gamle
landbrugsteknikker.
8,5 km: Grindsted Museum, som har til huse i den gamle skole, viser gennem Besættelsesudstillingen hvordan livet i området var under den tyske besættelse. Museet er kun åbent
efter aftale, ring på forhånd på tlf.79 72 74 90.
8,6 km: Grindsted Kirke daterer tilbage til det 12. århundrede og er en af de største i området.

Kort og ruteanvisninger næste side!

Oversættelse efter tekst og billeder af Paul Hansford.
www.pauldoeswords.com
For yderligere information, kontakt Visit Billund:
+ 45 7972 7299, www.visitbillund.dk
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Begynd på hjørnet af Jorden Rundt og Kroagervej lige syd for Grindsted centrum. På modsatte side af Billund Kommune ligger Q8 (benzintank), hvor I gratis kan parkere bilen.
Sæt kurs mod nord ad Vesterbrogade, ca. 100 m og drej derefter til venstre ind i parken lige
efter busstoppestedet.
Følg stien i en lige linje, med Grindsted Å på jeres højre side hele tiden. Undervejs krydser I
én hovedvej (Vestre Boulevard), hvorefter resten af ruten er stier. I cykler over en træbro og
under endnu en hovedvej før I kommer ud til Engsøen.
Når stien svinger rundt til højre ved enden af søen (ved Grindsted Sejlklub), fortsæt da ligeud
indtil I når Morsbøl Skolevej og drej til venstre.
Efter 50 m, drej til højre ad Morsbølvej og cykel 300 m til Museumsgården Karensminde.
Efter et besøg på museet, ta’ samme vej tilbage til Engsøen. Følg cykelstien i retning med
uret, i retning tilbage mod Grindsted by.
Netop som Engsøen ender, før tunnelen, drej til højre, cykel over træbroen og drej til venstre
med det samme, under vejen. Følg stien hele vejen tilbage til Grindsted.
Når stien ender, er I tilbage på Vesterbrogade. Drej til venstre og cykel 200 m, fortsæt
ligeud indtil I når Grindsted torv på hjørnet af Vestergade og Borgergade. Drej til højre ad
Borgergade og cykel 100 m til Billund Museum (på højre side lige efter Kastanie Alle).
Efter besøget på museet, fortsæt ad Borgergade, hvorefter I drejer til højre ud på Kirkegade. CYKELUDLEJNING
Cykel forbi Grindsted Kirke (på venstre hånd) og fortsæt ligeud på cykelstien indtil I ankommer
Jupiter Cykler
til Jorden Rundt.
Vejlevej 20
Drej til højre ad Jorden Rundt og efter 100 m er I tilbage ved bilen.
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