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En runde ad begge kirkestier er 3,8 
km lang. Turen kan i princippet på- 
begyndes hvor som helst på runden, 
men Hundslund Hallen er et godt 
bud.

Kuperet rute, især på et par stræk-
ninger i skoven.

De gamle kirkestier er smalle og ikke 
egnede til barnevogne eller kørestole. 
Der kan være højt græs på en del af 
stien.

Nej

Ved Hundslund Hallen er der gode 
parkeringsmuligheder, kør ind ad 
Torupvej. Hallens adresse er Torupvej 
39.

Bus 306 Odder-Horsens til Hunds- 
lund, herfra ca. 1 km til stien. På 
skoledage kører der bus til Sondrup, 
linje 1006.

12,5 km

Skovene er private. Du må derfor kun 
færdes til fods og på cykel og kun ad 
stier og skovveje. Der er adgang fra 
6 morgen til solnedgang. Hunde skal 
være i snor. Ridning er ikke tilladt på 
de gamle kirkestier.

”Sondrup Plantage - de tre damme 
og fjorden”, ”Sondrup Strand og 
stien langs fjorden”.

Kirkestier og kirsebær 
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Gå en runde på de gamle kirkestier

Landsbyen Sondrup har ingen kirke, så når indbyggerne 
skulle i kirke, gik de ad stierne mellem Sondrup, Torup og 
Hundslund, hvor kirken ligger. Lange strækninger af kirke- 
stierne er bevarede, så du kan gå en fin runde mellem To-
rup og Sondrup. En del af turen foregår dog på asfalterede 
veje. Vejene er smalle og trafikken beskeden, men pas 
alligevel på, ikke mindst, hvis du har børn med på turen.
Turen kan starte flere steder, men Hundslund Hallen er et 
oplagt sted at begynde. Langs de gamle kirkestier står der 
mærkepæle med en hvid cirkel – de er i sin tid sat op af 
Århus Amt, der også sørgede for de informationstavler, der 
stadig står tilbage. Langt det meste af turen foregår i øvrigt 
i den store fredning fra 1977, der omfatter hele Sondrup-
området og Uldrup Bakker. Grænsen for fredningen går 
lige syd for Torup.
Fra Hundslund Hallen kan du følge markvejen sydpå, den 
passerer Granly, der i over 40 år fungerede som lejrhytte 
for DUI-Leg og Virke. Her begynder mærkepælene, som 
fører  dig gennem et kuperet og meget varieret landskab, 
der veksler mellem skov, overdrev og åbne landskaber 
med vid udsigt. Lokale beboere fortæller, at der på tværs  
af stien gik en meget lang kælkebakke.
Stien går tæt forbi Hulbækgård og slutter ved en stor 
sten, hvor grusvejen ind til gården møder den asfalterede 
Sondrupvej, der er en del af Margueritruten. I Sondrup 
skal du dreje til venstre, op ad Svinballevej. På skrænterne 
ind mod skoven er der en rig flora med bl.a. judaspenge, 
fladstjerne, korsknap og gul døvnælde og neden for vejen 
løber Sondrup Bæk.. 
Endnu en gammel kirkesti begynder ved skiltet, der viser 
ind til Svinballevej 36-40. Grusvejen følger bækken, og 
snart passerer du et smukt rødt hus, Bjørnetrækkerens 
Hus. Neden for huset blev der i 1956 opført bassiner, som 
bækken stadig strømmer igennem. Vær opmærksom på, 
at stien nærmest går gennem beboernes haver, så vis hen-
syn. Efter husene bliver stien smal og til begge sider er den 
omgivet af stejle bakker.
Vegetationen skifter naturligvis med årstiden, men om for- 
året kan du bl.a. finde dagpragtstjerne, løgkarse, majlilje, 
gul anemone og masser af skovsyre. Der vokser ualminde- 
ligt mange vilde kirsebær i området, så turen er ekstra flot, 
når de blomstrer i maj.
Langs stien møder du store myretuer, og underskoven er 
dækket af et tæt krat af brombær. I det hele taget er der 
lidt urskov over skoven, hvor der også ligger mange vind-
fældede træer. Mod syd ligger en skovsø, hvor der vokser 
mange iris, og efter den skifter landskabet karakter. Det 
bliver mere parkagtigt, fordi overdrevet her afgræsses af 
får.

Lige øst for vejen gav Fredningsnævnet for få år siden 
tilladelse til at anlægge et vandhul.
En stor sten markerer her indkørslen til Hulbækgård.

Her begynder turens anden kirkesti. Følg grusvejen, der 
går ind til Svinballevej 36-40, stien går det næste stykke 
meget tæt på private haver og huse, så vis hensyn. Det 
røde og meget specielle hus hedder Bjørnetrækkerens 
Hus. Lige neden for det løber bækken gennem en række 
små bassiner.

Syd for stien, der her er smal, ligger en smuk skovsø. 

Dette stykke af turen foregår på asfalterede veje. Solhøjvej 
er meget smal og fører ind til Torup. Et lille skovstykke ved 
krydset mellem Solhøjvej og Sondrupvej blæste nærmest 
omkuld under en storm. 

Bemærk de store gårde i Torup.
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9Stien følger kanten af en mark frem til Sondrupvej. Den 
skal du følge et stykke mod nord, frem til krydset, hvor du 
går til venstre ad den smalle Solhøjvej til Torup med de 
fine, gamle gårde.
Drej ned ad grusvejen, hvor skiltet viser Torupvej 41-45-49 
- og du er tilbage ved Hundslund Hallen.

Hundslund Hallen ligger lige syd for Torup. Her er plads til  
at parkere. 

Her begynder de mærkepæle, der markerer den gamle 
kirkesti.

En stor sten markerer her indkørslen til Hulbækgård.

Sondrupvej indgår i den landsdækkende Margueritrute.

Sondrup er den eneste landsby i Odder Kommune, der  
ligger omkranset af skov.
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Granly

500 m
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