
 

 

 
Det bakkede landskab i og omkring Munkebo er rigt på vandrerstier. På kryds 

og tværs mellem nor og fjord går de mange stier, og den første officielle sti i 
Munkebo fik faktisk navn efter det fjordrige område: ”Munkebostien fra kyst til 
kyst”. 

 

Munkebostien er en 20 km sammenhæn-

gende vandrersti, der omkranser Munkebo 
fra Odense Fjord i nord til Kertinge Nor i 

syd. Stien binder på den måde by og vand 
sammen og giver mulighed for natur- og 
kulturhistoriske oplevelser langs hegn, ky-

ster, jernbanespor og i det gamle sogns to 
byer: Dræby og Munkebo. 
 

Stien er varieret. Nogle 
steder er den handicap-

venlig, andre steder 
kræver det både solidt 
fodtøj og god balance, 

hvis man vil frem. Det 
skyldes, at nogle korte 
strækninger langs ky-

sten er etableret med 
henvisning til naturbe-

skyttelsesloven og der-
for har karakter af 
”trådte” stier. Andre 

steder går stinettet af 
ujævne ”markveje”, der 

også kan være en ud-
fordring. 
 

Munkebostien er tyde-
ligt afmærket med 
pæle, og undervejs er 

der opsat en lang række informationstavler, der fortæller om kultur og natur. 

 

På gåtur i munkebo 

En del af Munkebostien følger det gamle jernbane-
spor mellem Dræby og Kølstrup. 

Munkebostien går gennem Dræby, der er kendetegnet af flere gamle 
gårde. 



Det gælder for eksem-
pel, når ruten går gen-

nem de inddæmmede 
områder mellem Mun-

kebo og Dræby, ad 
Kertemindebanens 
gamle tracé mellem 

Dræby og Trællerup, 
eller over Munkebo 
Bakke, hvor vi får hi-

storien om tårnet og 
Bakkegården. 

 
Der er udgivet en fol-
der, der fortæller om 

Munkebostien. Folde-
ren kan også findes 

på nettet, og det er 
også på nettet, man kan få oplysninger om det nyeste stinet: Kløverstierne. 
 

Kløverstierne har fire te-
maer: Lindøbyen på 2,4 
km, Bakken, noret og fjor-

den på 5,4 km, De gamle 
landsbysamfund på 7,3 km 

og Kulturlandskabet på 
11,2 km. De udgår alle fra 
samme punkt: Biblioteks-

pladsen. 
 
Der er udarbejdet et kort, 

der viser de fire ruter, men 
de kan også findes via En-

domondos mobil app, der 
kan hentes gratis på nettet.  
 

Benytter man den, bliver 
man undervejs underholdt 

med små fortællinger om 
seværdigheder og historiske 

steder ved de såkaldte interessepunkter. Hvis man med mobilen scanner QR ko-

derne, der er opsat flere steder på stinettets retningspæle, bliver man ledt til en 
hjemmeside, der indeholder flere informationer om de samme interessepunkter. 
 

Det 3. stiforløb i Munkebo er etableret af Hjerteforeningen, og målet er selvsagt 
at få flest muligt til at bruge vandreskoene og derved styrke hjertet. Hjertestien 

følger det eksisterende stinet og er tydelig markeret med de små velkendte hjer-
telogoer. Der er ingen start- og stopsted på Hjertestien. Når man ser de små lo-
goer ”springer” man på stien og følger den så længe, man lyster og orker.   

Det ældste stinet i Munkebo er opkaldt efter byen: ”Munkebo 
stien – fra kyst til kyst”. Men alle Munkebos skiltede stier kan 
ses på den nye stander på bibliotekspladsen.   

Fra Munkebostien kan man se de små sammenbyggede huse ved 
Munkebo Kro. 


