Rutebeskrivelse:

Cykelruter i Næstved

• Du starter med Næstved station i ryggen

Rønnebæk – Fladså ruten

• Kør til venstre ad Farimagsvej og fortsæt ligeud gennem 1.
lyskryds

Cirka 16 km.

• I lyskrydset Farimagsvej/Præstøvej drejer du til venstre op
ad Præstøvej
• Følg Præstøvej, indtil du når lyskrydset Præstøvej/Østre
Ringvej – her skal du til venstre ad Østre Ringvej
• Umiddelbart efter, i næste lyskryds, skal du til højre ad
Laugstien.

Rønnebæksholm

• Du fortsætter lige ud af Laugstien og passerer
Rønnebæksholm på din højre side.
• Når du kommer til Rønnebæk drejer du højre af Gækhøjvej.

Det skal du opleve:

• Ved Rønnebæk kirke drejer du til venstre af Bystævnet.
• Vejen Bystævnet skal du følge gennem Rønnebæk og
Næstelsø indtil vejen skifter navn til Holmevej
• Drej til højre, når du kommer til vejen Næstelsø
Præstemark
• Lige inden du når Præstølandevejen, drejer du til venstre, så
du kommer ind under landevejen og om på den anden side

Næstelsø Kirke

• Fortsæt ligeud af Fladsågårdsvej ca. 400 meter indtil du når
Fladsågård på din venstre hånd
• Ud for Fladsågård drejer du til højre ad grusvejen

Rønnebæksholm:
”Tag mig heel og holden som jeg for dig står” skrev
Grundtvig til Rønnebæksholms ejer Marie Toft, som tog
ham og giftede sig med ham. I dag fungerer
Rønnebæksholm som kunst- og kulturcenter med en
4000 m2 stor herregårdshave. Besøg hovedbygningen
og nyd en kunstudstilling eller spis din madpakke i
haven. Her kan du også besøge Venligheden, hvor N.F.S.
Grundtvig sad og skrev flere af sine bedste salmer.
Næstelsø Kirke og præstegård:
Tag eventuelt en afstikker lige ud i Næstelsø til kirken og
præstegården, der ligger idyllisk ud til byens gadekær.
Næstelsø har bevaret et typisk landsbymiljø med gårde
omkring gadekæret og store træer.

• Kør ad grusvejen gennem skoven til du når
Grevensvængevej
• Følg Grevensvængevej indtil du kommer til Englebjergvej på
venstre hånd – drej til venstre ad Englebjergvej
• Kør forbi Rønnebæk Skole og drej til højre ad den lille
grussti lige før jernbanebroen, som fører gennem Fruens
Plantage
• Når du kommer ud af Fruens plantage og når enden af
stien, drejer du til venstre og kommer igen ud på Præstøvej

Hist hvor vejen slår en bugt, ligger der et hus så smukt.
Nyd de bølgende marker og de hyggelige
bindingsværkshuse på denne tur langs NæstvedMogenstrup Åsen. Ifølge sagnet blev åsen dannet, fordi
Fladså Trolden en dag blev så træt af at høre på
kirkeklokkerne i Næstved, at han fyldte en sæk for at gå
ind og begrave kirkerne. På vejen mod Næstved gik der
hul i sækken, så så sandet løb ud fra Mogenstrup og ind
til Næstved.

Fladså Løjed

• Følg Præstøvej tilbage lige ud, gennem 1. lyskryds, indtil du
igen når krydset Præstøvej/Farimagsvej, hvor du skal til
højre

Fladså Løjed:
Husene her var tidligere hjem for småkårsfolk. Familiens
ene ko boede i den ene ende af huset, hvor man stadig
kan se staldvinduet. Husene fungerede under den tyske
besættelse som tilflugtssted for jøder. I dag benyttes de
som sommerhuse, da der ikke er indlagt vand og el.
Fruens Plantage:
Fruens plantage blev fredet i 1940 og er den sidste
urørte del af Mogenstrup Ås. I plantagen finder man de
fleste danske løvarter og desuden kristtorn samt en
række nåletræer. På lune sommeraftener kan man nyde
den intense duft af kaprifolie. Det var i Fruens Plantage i
Hovedmosen, at Danmarks sidste duel på sabler blev
udkæmpet mellem Freddy Castenschiold og Oscar baron
von Rahden i juli 1890. Duellen gjaldt forholdet til von
Rahdens hustru Jenny, en polsk cirkusprinsesse.

• Kør ad Farimagsvej til du når Næstved station

Rønnebæk Kirke

