Årslev/Sdr. Nærå

1Mange
Skov med stier og huler
Legeplads ved
børn har allerede været i gang med at
6
Carl Nielsen Skolen
bygge huler, som både mindre og større børn
nu kan lege i. Men I kan selvfølgelig også prøve
kræfter med at bygge en selv. Derudover er
der mange mindre stier, som kalder på en rask
gå- eller løbetur.

2Vil Skullerodsholm
Aktivitetshus
I spille petanque, tennis, beachvolley mm.
så er det bare med at melde sig ind i en af de
mange foreninger, som har til huse på Skullerodsholm. Derudover er den offentlige hundeskov, de mange gangstier og udearealer omkring centeret altid tilgængelige, hvis man har
lyst til nogle hyggelige timer i det fri.

3

Legeplads ved
Nr. Lyndelse Friskole

4

Legeplads ved
Carl Nielsen Børnehaven

På Friskolen er der både en legeplads og en
multibane, som alle børn i skolealderen kan
udfolde sig på.

Her er der plads til leg i lange baner for de små
størrelser.

12
Legeplads
15
Petanquebane
Slip dit indre legebarn løs og tag ungerne med
Petanquebanen på Kirkeløkken er klar til spil.

På skolens legeplads kan børn i skolealderen
få mange timer til at gå med leg og aktiviteter også uden for skoletid.

7TagBoldbane
vennerne og en fodbold under armen og
slip den indre fodboldspiller løs på boldbanen.

8KanLegeplads
med balancesti
du holde balancen? På legepladsen her kan

på legepladsen, hvor der er rig mulighed for leg
i det fri.

13
Mini-boldbane
Ved Nr. Lyndelse Friskole finder du en miniboldbane til de små størrelser.

14
Fiskedam med småfisk
Har du en lystfisker gemt i maven? Så er brand-

Medbring petanquekugler og gris - så er I klar
til en familiedyst.

I Årslev-området er du tæt på skov og søer, men samtidig
aldrig langt fra bylivet i Odense. Der er rigtig gode transportforbindelser til byen, hvad enten du foretrækker cykel,
bil, bus eller tog. Årslev har et levende og engageret lokalsamfund i udvikling med et rigt foreningsliv. Her er gode
betingelser for børnefamilier med mange pasningsmuligheder, to skoler og masser af fritidsaktiviteter f.eks.
i hallen og ved Husmandsstedet. Derudover
byder byen på flere indkøbsmuligheder
samt masser af “åndehuller” til
leg og motion...
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16 Legeplads
Børnehuset Regnbuen

Den store legeplads giver de små størrelser
masser af plads at boltre sig på.
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dammen, som er fyldt med små fisk, et besøg
værd. Så fat fiskestangen og tag ud og fisk.

du prøve dine evner af på balancestien.
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Vil du allerede lege?

Tegn figuren fra prik til prik

Boldbane ved
Carl Nielsen Hallen

Boldbanen er klar til brug, hvis I skulle få lyst
til et spil fodbold, høvdingebold, eller hvad I nu
kan finde på.

ved
10 Kælkebakke
Carl Nielsen SFO

15

En større kælkebakke med masser af plads til at
boltre sig, når sneen falder.

16

11
Huler i skoven
5VedKælkebakke
Er du også vild med huler? Så tag en tur i skoven
sportspladsen i Nr. Søby finder du denne
fine og lettilgængelige kælkebakke, som om
vinteren er fyldt med sneelskende børn.

- her finder du nemlig flere af slagsen, som du
kan udforske og lege i. Eller måske kan du bygge
din egen?

6
1Herafdeling
Naturen
er der plads til fri leg. Selvom legepladsen
Børnehaven Klatretræet

Nr. Lyndelse
Nr. Lyndelse ligger placeret tæt nok på Odense til,
at man kan nyde byens tilbud, men samtidig langt
nok væk til, at man har naturen og landlivet helt
tæt på. Carl Nielsen Hallen og Skullerodsholm
Aktivitetshus har fritidstilbud for hele familien,
men derudover er der også mange andre
steder, hvor der er mulighed for leg
og aktiviteter i det fri.

er hegnet ind, så gå endelig bare ind gennem
lågen, brug redskaberne og hils på dyrene.

2

Børnehaven Klatretræet

2Herafdeling
Motorikken
kan I både lege udenfor på legepladsen
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eller trække indenfor i den overdækkede legehal, som kan lejes/lånes på ejet ansvar.

3TravTarup
Davinde grusgravene
afsted på de i alt 14 km grusstier, som er
et fantastisk og naturskønt udgangspunkt for
både kortere og længere gåture.

4

4HerHusmandsstedet
er der mulighed for fysisk udfoldelse for
hele familien. Prøv kræfter med de forskellige
trænings- og legeredskaber, spil bold på den
indhegnede bane bag huset eller leg i sandkassen.

5Er det
Petanque- og krolfbane
tid til en familiedyst? Så tag et spil

11
7
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petanque eller måske et slag krolf - den sjove
kombination af kroket og golf. Tag selv redskaber med eller kontakt evt. Jørn-Erik Jensen på
mail jensenj-e@jubii.dk eller telefon 30 11 42
26, hvis I vil låne udstyr til petanque.
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Legepladsen ved
Sdr. Nærå Friskole

På skolens legeplads kan man lege så længe
man vil - også efter skolens lukketid. Her er
der plads til alle former for leg.

7Tramp,
Trampestien
stamp og trav afsted på denne skønne
natursti, der løber langs Stationsvejen i Årslev.

ved
8 Legepladsen
Nøddehøj Børnehave

Her er en legeplads i børnehøjde - her er altid
åbent for mange timers leg for de små.

børn i alle aldre. Derudover er der både fodbold
- og atletik-bane, så der er noget til enhver
smag og aldersgruppe.

12
Boldbanerne ved ÅBs anlæg
Man behøver ikke være Messi eller Ronaldo
for at indtage grønsværen ved ÅBs anlæg.
Find bare fodbolden frem og kast jer ud i en
hyggelig familiedyst.

13
Årslev Bibliotek
Et åndehul for både børn og voksne.
Bibliotekets legeplads er udformet som en
sprogbane, hvor leg og læring kombineres ved
hjælp af rim, remser og fortællinger.

14
Grøftehauges badesø
9En Legepladsen
ved Bøgehaven
Der er mulighed for at få en forfriskende
legeplads for de små størrelser fra 0 år og
opefter. Her er vuggegynge, tunneller, sandkasser og meget andet.

10

Faunavænget/Floravænget,
Næråparken

Her finder I en legeplads samt et grønt område,
der indbyder til boldspil eller andre sjove aktiviteter - kun fantasien sætter grænser.

11
Broskolen
Leder I efter et sted, hvor hele familien kan
lege? Så tag en tur forbi Broskolen. Her finder
I en helt ny legeplads med legeredskaber for

dukkert i Grøftehauges Badesø. Husk at passe
godt på området og rydde op efter jer - søen
er nemlig privat.
I finder badesøen ved at køre forbi Sdr. Nærå
Bageri og videre ud af Åvej forbi rensningsanlægget. Nogle hundrede meter henne af
markvejen ligger badesøen inde til venstre.

15
Møllehøj
Som en af Danmarks største gravhøje er Møllehøj et oplagt besøg værd. Det imponerende fortidsminde ligger på privat grund, men er åbent
for besøgende fra kl. 7 om morgenen lige indtil
solnedgang.

16
Markhuset
”Hist hvor vejen slår en bugt, ligger...” Markhuset. Et fint lille hus, hvor det er perfekt at
spise sin medbragte madpakke. Så pak picnickurven og drag afsted mod Torpelundsvej, hvor
Markhuset ligger mellem nr. 6 og 8 på højre
side af Tarupstien.

17
Hudevad Smedjemuseum:
Smed mens jernet er varmt! I Smedjemuseets
arbejdende værksted kan både børn og voksne
få lov at prøve kræfter med den gamle smedekunst.
Se åbningstider mm. på
www.hudevadsmedjemuseum.dk/info/

De mange stisystemer, legepladser og grønne områder
indbyder til, at hele familien kan udfolde sig udendørs.
Der er med andre ord masser af mulighed for at tage
familien under armen og komme ud og lege - og lige
præcis dét, vil vi gerne inspirere dig til at gøre.
For hvor er det nu lige, at den sjoveste legeplads er?
Hvor er den bedste boldbane eller den hyggeligste skov
med huler? Det kan dette kort hjælpe dig med at finde
svar på.

Børnehuset Motorikken
Torpegårdsvej 2A, Sdr. Nærå, 5792 Årslev

3

Tarup-Davinde grusgravene
Parkering ved Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev

4

Husmandsstedet
Over Bækken 1e, 5792 Årslev

5

Petanque- og krolfbane
Bøgehøjhuset ved Broskolen, Overvejen 54, 5792 Årslev

6

Sdr. Nærå Friskole
Torpegårdsvej 15-19, 5792 Årslev

7

Trampestien ved Stationsvej, 5792 Årslev

8

Nøddehøj Vuggestue og Børnehave
Overvejen 70, 5792 Årslev

9

Bøgehaven Vuggestue og Børnehave
Overvejen 62, 5792 Årslev

7
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10 Faunavænget/Floravænget og Næråparken
5792 Årslev
11 Broskolen, afd. Bøgehøj
Overvejen 54, 5792 Årslev
12 Boldbaner ved ÅBs anlæg
Kirkevej 14A, 5792 Årslev
13 Årslev Bibliotek
Kirkevej 14, 5792 Årslev
14 Grøftehauges badesø
Åvej 6, 5792 Årslev

1

15 Møllehøj
ved Ringstedgårdsvej, 5792 Årslev

2
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16 Markhuset
Torpelundsvej 6-8, 5792 Årslev
17 Hudevad Smedjemuseum
Hudevad Byvej 21, Hudevad, 5792 Årslev

Ferritslev/Rolfsted

iNTRO

Med dette kort vil vi vise dig nogle af de mange muligheder for leg og aktiviteter, vi er så heldige at have i
vores lokalområder.

1

Byparken i Ferritslev
Lundsbjergvej 1, 5863 Ferritslev

2

Legeplads ved Lundsbjerg Børnehave
Ådalen 4, 5863 Ferritslev

3

Kælkebakke bag Lundsbjerg Børnehave
Ådalen 4, 5863 Ferritslev

4

Legeplads ved Ferritslev Friskole
Lundsbjergvej 42, 5863 Ferritslev

5

Langdyssen grisemosehøj
på hjørnet af Langdyssevej og Ådalen, 5863 Ferritslev

6

Multibane ved Rolfsted Skole
Skolevej 16, 5863 Ferritslev

7

Legeplads ved Rolfsted Skole
Skolevej 16, 5863 Ferritslev

8

Rolfsted Beachbane
Grønnegyde 4A, 5863 Ferritslev

9

Sønderskov
ved Ørbækvej, 5863 Ferritslev

Nr. Lyndelse
1

Skov med stier og huler
ved Lumbyholmvej 16, 5792 Årslev

2

Det er os borgere, som har givet vores tips til de allerbedste legesteder i byerne Nr. Lyndelse, Årslev/Sdr.
Nærå og Ferritslev /Rolfsted. Det er der kommet dette
”legekort” ud af, som giver dig en oversigt over gode
steder, hvor du og din familie kan lege. Vi har fokuseret
på steder som ligger tæt på byområderne, så det er
nemt og hurtigt at komme til.

Skullerodsholm Aktivitetshus
Smedestræde 2, Nr. Lyndelse, 5792 Årslev

3

Nr. Lyndelse Friskole
Kirkestien 2-4, 5792 Årslev. Tlf. 63 90 01 00

Kortet giver dig oplagte bud på legeaktiviteter for børn
og barnlige sjæle i alle aldersgrupper. Med kortet her i
hånden kan du få inspiration til mange sjove, hyggelige
og aktive timer i det fri.
Så fold kortet ud og slip fantasien løs - og kom med ud
og leg i det smukke Faaborg-Midtfyn.

4

Carl Nielsen Børnehaven
Bakkegårdsvej 21, 5792 Årslev

5

Kælkebakke
Stadionvænget 27, 5792 Årslev

6

Carl Nielsen Skolen
Lumbyvej 64, 5792 Årslev

7

Boldbane
Stadionvænget 27, 5792 Årslev

8

Legeplads med balancesti
ved Kirkeløkken 48, 5792 Årslev

9

Boldbane ved Carl Nielsen Hallen
Lumbyvej 62, 5792 Årslev

10 Kælkebakke ved Carl Nielsen SFO
Lumbyvej 64, 5792 Årslev
11 Huler i skoven
Lumbyvej 64, 5792 Årslev
12 Legeplads
Gammelgårdsvej (mellem nr. 41 og 90), 5792 Årslev
13 Mini-boldbane ved Nr. Lyndelse Friskole
Kirkestien 2-4, 5792 Årslev
14 Fiskedam med småfisk
Radbyvej 2, 5792 Årslev
15 Petanquebane
ved Kirkeløkken, 5792 Årslev
16 Legeplads ved Børnehuset Regnbuen
Røjlevej 22, Nr. Søby, 5792 Årslev
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1MidtByparken
i Ferritslev
5Smukt
Langdyssen Grisemosehøj
i Ferritslev ligger denne ”oase”, hvor der
historisk område med god plads til fri
er aktivitetsmuligheder for hele familien. Her er
legeredskaber i naturmaterialer, petanque- og
tennisbaner og stort naturskønt område, hvor
man f.eks. kan flyve med drage. Derudover er
der borde, bænke og grill-muligheder for hele
familien.

ved
2 Legeplads
Lundsbjerg Børnehave

Legeplads i naturskønne omgivelser for de små
størrelser. I forbindelse med legepladsen ligger
en lille skov, hvor der også er gode legemuligheder.

3

Kælkebakke bag
Lundsbjerg Børnehave

Når sneen falder, er det bare med at finde
kælken frem og drøne ned ad kælkebakken
midt i Ferritslev.

ved
4 Legeplads
Ferritslev Friskole

Børn i alle aldersgrupper kan kaste sig ud i fri
leg på Friskolens legeplads. De lidt større kan
f.eks. prøve kræfter med skolens nye parkouranlæg.

leg.

6DerMultibane
ved Rolfsted Skole
er plads til boldspil i alle afskygninger på
skolens multibane.

7Selvom
Legeplads ved Rolfsted Skole
man har fri fra skole, kan man sagtens
lege på skolens legeplads.

8“Byens
Rolfsted Beachbane
største sandkasse,” hvor I kan kaste jer

Vil du allerede lege?

Løs labyrinten ved at tegne en streg mellem de to røde felter

Kom ud

Her i forstadsbåndet - som området kaldes - er vi nemlig kun et kvarters kørsel fra bylivet i Odense centrum
samtidig med, at vi har den skønne fynske natur lige
uden for døren.

2

og
leg

I den nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune kan vi
prale af at have det bedste af to verdener.

Børnehuset Naturen
Hudevad Byvej 20, 5792 Årslev

Legekort

og leg

1

de 37 bedste steder at lege i den

Kom ud

I Ferritslev/Rolfsted er der alt hvad børnefamilien har
brug for: Tre børnehaver, to skoler, fritidshus, sportshal,
idrætsanlæg, to supermarkeder m.m. Derudover er du
tæt på naturen, som du kan nyde med gå-, løbe- og
cykelture i skovene, de grønne områder ved
Vindinge Å eller i Tarup-Davinde-området.
Ferritslev/Rolfsted kan med andre ord
beskrives som et levende lokalsamfund tæt på det hele.

Årslev/Sdr. Nærå

nordlige del af Faaborg-Midtfyn Kommune

iNTRO

Ferritslev/Rolfsted

Adresseliste

om FaaborgMidtfyn Kommune
Faaborg-Midtfyn Kommune er geografisk Fyns største. I alt
637 km2 med ca. 52.000 Faaborg-Midtfynske borgere.
De forskellige egne har hver deres individuelle særpræg, som
er med til at gøre vores kommune helt unik. Vi har både det
bølgende Sydfynske Øhav, smukke bakkede naturlandskaber
og et forstadsbånd tæt på Odense. Det betyder, at du har
mulighed for at leve tæt på naturen og samtidig tæt på alle de
tilbud, der hører et moderne familieliv til. Med andre ord kan
man her leve et liv i to tempi, hvor travl karriere og afslappet
famileliv kan gå op i en højere enhed.
Ferritslev/Rolfsted
NR. LYNDELSE

ud i et spil beachvolley, strandhåndbold eller
hvad I nu ellers kan finde på.

9I Sønderskov
Sønderskov
er der fuglefløjt og højt til loftet.

Årslev/sdr. nærå

Ringe

Der er masser af stier til gåture og muligheder
for at gå offroad og bygge huler.
Faaborg

Vil du vide mere...
Du kan læse meget mere om fritidsaktiviteter, legesteder og
grønne områder i Faaborg-Midtfyn Kommune på
www.fmk.dk

