
Tvis Kloster 

Tvis kloster blev grundlagt den 24. marts 1163. Stor-
manden Buris Henriksen overdrog store arealer, der 
omfattede flere ejendomme, til cistercienserordenen. 
Klostret fungerede frem til reformationen i 1536, hvor 
munkene blev sat ud af kong Christian den 3. Frem til 
1811 fungerede Tvis Kloster som herregård. På det 
tidspunkt blev vestfløjen af klostret ombygget til sog-
nekirke (nedrevet 1889). Det meste af klostret blev 
dog nedrevet i 1698. 

Cistercienserne 

Et cistercienserkloster var en alsidig virksomhed med 
forskellige indtægtskilder, men også med mange for-
pligtelser - især i forhold til pavestolen og til cisterci-
enserordenen, som hver fik deres andel af klostrets 
overskud.  
 
Mens det lukkede klosterområde var rammen om mun-
kenes åndelige liv, var jordegodset det økonomiske 
grundlag, klostret var baseret på. Tvis kloster må be-
tegnes som et mellemstort kloster. I Møllebygningen 
finder du en større udstilling om klostret. 
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Sådan finder du Elkjærrstien 
  

Elkjærstien ligger ved Tvis Kloster, lige øst for Holste-
bro Vandkraftsø. Stien ligger både nord og syd for Sto-
rå, forbundet med en bro for gående. Forbinder man 
stien med andre stier i området er der gode muligheder 
for rundture 
 
Start og afmærkning: (ca. 2,5 km). Et godt sted at 
begynde turen er ved Tvis Å´s udløb i Storå; her mødes 
Tvis Møllevej og Grydholtvej, men der er også mulig-
hed for adgang til stien fra Mejrup Kirkeby. Længden af 
turen afhænger af ruten der bliver valgt.  
 
Stien er ikke markeret. 
 
Bemærk at stien kun er for gående. 

Tvis kloster ses til venstre og den nyere kirkegård til højre. Klo-
strets mure er markeret med jordvolde. Tvis Møllevej krydser den 
oprindelige klosterkirke - i vejen er murene markeret med brosten 

Den gamle sognekirke, der tidligere var en del af klostrets vestfløj 
(nedrevet 1889). Kirkens placering er markeret på kirkegården. 



Vandretur ved Storå 
 
Naturen der kan opleves langs Elkjærstien er præget af 
Storå, Tvis Å og Vandkraftsøen. På sydsiden af Storå 
følger stien de høje stejle skrænter langs ådalen, med tæt 
bevoksning af buske og gamle træer der danner tag over 
stien. Små udsigtspunkter lukker op for det storslåede 
landskab. 
 
Midtvejs bringer en hængebro de besøgende over Storå.  
I sommerhalvåret er der gode muligheder for at møde 
fårene der er sat på græs for at pleje naturen. 
 
En gåtur på stien kan med fordel kombineres med 
Søstien eller naturstien rundt om Vandkraftsøen. 
 

 
Kanopladsen 

Hvor Tvis Å løber ud i Storå finder man en af de lejr-
pladser der er lavet til brug for åens kanosejlere. Den 
primitive lejrplads ligger i læ mellem træerne hvor der 
er etableret shelters, borde/bænke og grillplads. Pladsen 
er forbeholdt kanosejlere, men kan bruges af alle til en 
enkelt overnatning - Shelters kan ikke forudbestilles. 
 
På kanopladsen er opstillet et muldtoilet. 
 
Fra udsigtspunktet ved lejrpladsen kan man se ud over 
Vandkraftsøen, med Holstebro by i baggrunden. 
 

Tuta Vallis 

Cisterciensermunkene bosatte sig  hvor Tvis Å deler sig i to 
og danner en lille ø ”Klosterøen” mellem Tvis Å og Kloste-
rarmen. Den lille ø er omkranset af stejle skrænter, og mun-
kene gav derfor klostret det latinske navn ”Tuta Vallis” som 
betyder ”Den sikre dal”. I dag lever navnet videre i spejder-
lejren nord for klosterøen der hedder Tuta Vallis. 

Elkjærrstien 

Ejendommen Elkjær, der ligger øst for stien, er en af de 
mange ejendomme der oprindeligt har tilhørt Tvis Kloster. 
 

Tvis Møllevej  

Vandkraftsøen 

DDO copyright COWI 

Elkjærstien (ca. 1,7 km) 

Søstien (ca. 1,0 km) 

Vandkraftsøen rundt (ca. 7,5 )

Storå 

Tvis Å 

T
vis M

øllevej  

Tvis Mølle 

Tingagervej 

Tvis Kloster 

Elkjær 

Grydholtvej  

Kanoplads 

K
losterarm

en 


