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Engsøen
n   Rød rute, 4,3 km 

Følg markeringerne på ruten og du kommer både forbi smukke 
hedelandskaber med afgræssende køer, ny og gammel skov 
samt ikke mindst udsigten over Grindsted Engsø.

n   Grøn rute, 2,5 km 
Følg markeringerne på ruten og du vil komme forbi bostedet 
Lindegården, hvor der er mulighed for at besøge deres sansesti, 
får, geder og kaniner. Her er også mulighed for at købe årstidens 
grønt.

n    Blå rute, 3,5 km eller 5,5 km 
Følg den blå rute fra Grindsted Engsø og helt til Museumscenter 
Karensminde. 

n   Hvid rute, 4,0 km 
Følg den hvide rute gennem Morsbøl Søpark og op i skoven.

n   Gul rute, 2,0 km eller 3,0 km  
Følg den gul rute forbi engarealerne og de græssende dyr, der 
går der i sommerhalvåret.

n   Lyseblå rute 
Følg trampestien over heden til Sønderby Plantage.

P    Parkering        Picnic, grill og afslapning        Her står du!

LINDEGÅRDEN

Som en del af beskæftigelsestilbuddet for handicappede i Billund 
Kommune har Lindegården lavet skilte i keramik, som du støder på, 
når du følger den røde rute ud mod Lindegården og ligeledes den 
blå rute mod Karensminde. 

Du kan også møde Lindegården i Den Lille Butik i Grindsted 
bymidte. Begge steder sælger beboerne deres produkter.

MUSEUMSCENTER KARENSMINDE

Gården Karensminde er et levende museum, hvor marken, 
dyrene og en masse frivillige er med til at gøre historien levende 
og spændende. Et besøg på Museumscenter Karensminde 
er som at træde ind i en anden tidsalder. Gården er et aktivt 
museumslandbrug, hvor arbejdet udføres som fra 1920 til 1950.

I åbningstiden kan du gå på opdagelse i stuehusets mange rum, 
hvor en historie fra gamle dage gemmer sig i hver en krog.

Se mere på  
www.billundmuseum.dk og www.karensmindes-venner.com
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