5 Andebølle Bæk
Andebølle Bæk blev indviet i oktober 2019. Tidligere blev det
kaldt Andebølleafløbet. Bækken afvander marker og moser
i området, og ved Skovmøllen ledes vandet under vejen og
ud i Stavids Å. På nogle tider af året minder vandløbet om en
fossende elv. Stavids Å har sit udspring i Andebølle og løber ud
i Odense kanal.
6 Skovmøllen
Skovmøllen er en gammel proprietærgård med vandmølle, som
er bygget i 1777. Oprindeligt har Ravnebanke Skov hørt under
Skovmøllen. Ved Skovmøllen passerer du Andebølle Bæk, som
løber under vejen.
7 Ornebjerg
Området med Ålemosen og Ornebjerglund hedder Ornebjerg og ligger 104 meter over havets overflade. Fra toppen af
Ornebjerg er der en enestående udsigt ud over det vestfynske
landskab. Området er en plateaubakke, mest bestående af grus,
dannet for 115.000 – 110.000 år siden, under den seneste istid.

Andebølle Samlings- og Informationspark om Maglemosekulturen
(ASIM)

ASIM tager afsæt i fundet af Koelbjergmanden få kilometer fra Andebølle. Han levede for 10.000 år siden
under jægerstenalderen. ASIM afspejler Maglemosetiden med dyr, planter og redskaber. Træskulptør Allan
Bo Jensen har stået for udskæringen af de mange dyr
og relieffer på pladsen. Der er plantet en lund med
træer, som fandtes dengang, og der er en stor informationstavle om Maglemosekulturen.
ASIM er finansieret med fonds- og puljemidler fra
Assens Kommunes Lokalsamfundspulje, Energi Fyns
Almene Fond samt Erhvervsministeriets Landdistriktspulje – i alt godt 470.000 kr.
Selve pladsen er opbygget af frivillige, og støttet på
forskellig vis af lokale erhvervsdrivende.

Hold naturen ren
Praktiske oplysninger

I landskabet er ruterne afmærket med
farvede pile på træpæle og vejskilte.

HUND I SNOR

Det er tilladt at færdes på de afmærkede stier i de privatejede skove omkring
Andebølle. Du er velkommen til at gå på
stierne fra kl. 6.00 til solnedgang.
Hunde skal altid holdes i snor.

Andebølle
stierne

I Andebølle finder du tre markerede stier. Rød og gul sti
starter og slutter ved skulpturen af Koelbjergmanden,
som står på ASIM på Andebøllevej midt i landsbyen.
Den blå sti går gennem Andebølleskov og Ravnebanke
Skov. Den kan kombineres med både den røde og gule sti.

Blå sti: 4,1 km

Turen starter og slutter ved Andebølleskovvej og er ikke
egnet for gangbesværede.
Turen går gennem Andebølleskov og rundt i Ravnebanke
Skov, som udgør ca. 40 ha og ligger i et meget kuperet
terræn – smukt udformet under den sidste istid. Det er en
blandskov med store flotte douglasgraner og bøgetræer
– mange over 100 år gamle. Her er gode muligheder for
en rigtig naturoplevelse, hvis bare man er stille. Området
byder blandt andet på rådyr, dådyr, ræv, grævling, egern,
ravn, ugle, musvåge og indimellem en havørn.

Rutekort - signaturer
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Blå sti: 4,1 km

Shelter

Rød sti: 5,7 km

Bænk

Gul sti: 7,2 km

2

5

Rød sti: 5,7 km

På denne tur rundt i Andebølle og omegn vil du opleve
de mange moser, søer og vandløb i området, hvor der
også flere steder er en forrygende udsigt. Du kan være
heldig at få et glimt af den røde glente.

Gul sti: 7,2 km

Turen går ad veje og stier og fører dig blandt andet forbi området ved Ornebjerg og vandløbet ved den gamle
skovmølle. Der er en fantastisk natur med udsigt over
markerne og istidslandskabet.
Turen er en af de smukkeste i Andebølle.
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Bænke på stierne:

Det er muligt at tage en pause og nyde udsigten fra de
opstillede bænke. I 2016 blev Andebølle kåret til Årets
Landsby og modtog i den forbindelse en check på 10.000
kr. fra Assens Kommune. Pengene blev brugt til at fremstille og opsætte 10 bænke i Andebølle og omegn.

Andebølle Forsamlingshus

Andebølle Forsamlingshus blev opført i 1888 for 2000
kr. samt nogle overskydende materialer fra det nyopførte andelsmejeri, som lå lige overfor. Både mejeriet
og forsamlingshuset fik navnet Constantia, som på latin
betyder standhaftigt og trofast. Constantia har tjent
borgerne trofast i 120 år og dannet rammen om fester,
gymnastik, dilettant og foredrag. De unge tog ud, kom
på højskole og vendte hjem og igangsatte foredragsforeningen m.m. i landsbyen.
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Skulptur af Koelbjergmanden

I 1941 blev resterne af et stenaldermenneske, Koelbjergmanden, fundet i nærheden af Andebølle. Skulpturen
her er fremstillet af Allan Bo Jensen og giver et bud på,
hvordan Koelbjergmanden kan have set ud. Den jord,
hvor der i dag er opført legeplads, infotavler og skulptur
er skænket til Andebølles borgere i 1970’erne af gårdejer
Marius Hansen.
Få mere information på infotavlen ved siden af skulpturen.

Po Ingen (fynsk udtale af På Engen)

Et dejligt privatejet engområde med skov og en lille sø.
For mange år siden var det byens sportsplads, hvor de
unge spillede håndbold om sommeren. I dag er det her,
landsbyens solaug har sine grise gående, og det er også
her, der afholdes grundlovsfest og årsmøde i lokalrådet.
Som noget ganske særligt kan du også være heldig at se
isfuglen her.
4 Maple Key – Ahornfrøet
I 2015 mødtes seks kunstnere fra hele verden på Assens
Skibsværft. De skulle hver især lave en jernskulptur, som
senere blev placeret forskellige steder i Assens Kommune.
”Maple Key” – Ahornfrøet – blev skabt af den russiske
kunster Sergey Karey og skænket til Andebølle i 2017 af
Assens Kommune.

