Vi har mange bevarede skole- og kirkestier i
Fanefjord sogn.
Mange af dem ligger med udsigt til kulturminder og
med bænke placeret centralt, således at man kan
sidde og nyde de gode udsigter.
Gå på opdagelse på stierne i naturen og find en
bænk at hvile dig på!

Højstenten ved Skettelshøjene er et gammelt bevaringsværdigt skel med høje og stendige mellem Vollerup og Hårbølle landsbyer. Udsigt til Kellershøjen og
Fanefjord Kirke.

Præstebjergstien går forbi Præstebjerg Grusgrav, der er udlagt til et rekreativt område. Der er
en bænk på toppen, til at nyde udsigten fra og en i
grusgraven til fordybelse. En stendysse fra yngre
stenalder ses på marken mod øst og mod kirken
ses det gamle tingsted, Lovbjerg.
Fanefjorden har en flot udsigt. En bænk er placeret
et stykke inde på engen. Her kan du sidde og nyde et
stille øjeblik.

Ormestrædet forbinder Vollerupgade med Fanefjord Kirkevej. En bænk forefindes midtvejs med
udsigt ud over den lille sø og landskabet.

Vollerup gadekær ved Præstelundsvej har borde og
bænke, så du kan nyde det medbragte og kaffen. En
gammel landsbypumpe er bevaret.

Bænk ved Højstenten

Præstelundsvej
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Iflg. Danmarks Naturfredningsforening er færdsel til fods tilladt på markveje og udyrkede arealer.

Askebystien mellem Hårbøllevej og Fanefjordgade, bænk ved granlunden
Præstebjergstien mellem Vollerup og Præstebjergvej, bænk midtvejs
Bænk plus borde/bænkesæt ved gadekæret v/Vollerupgade 36
Præstelundsvej, bænk neden for Præsteboligen
Engene ved Fanefjorden, trampet sti, bænk v/Fanefjorden over for Fanefjord Kirke
Præstelunden, indgang til denne er mellem Vollerupgade 28 & 30, trampet sti, bænk på højen.
Ormestrædet, mellem Vollerupgade 17 og Fanefjord Kirkevej 31, bænk midtvejs
Bænk ved gadekæret v/Fanelunden
Højstenten, Hårbøllestien, mellem Vollerupgade 36 og Hårbøllevej 40, bænk midtvejs
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Stier og bænke i sognet:

