
 
 

Medlemsbrev nr. 3, 2021 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

 

Kender du denne sti? 

 
Foto: Henning Lausten, 23. april 2020 

 

Prøv en lille bid af den gamle jernbane Haderslev-Aarøsund 
 



- Men først skal du lige passere to bomme og et bump 

 
Foto: Henning Lausten 23.april 2020 
 

 
Foto: Henning Lausten, 23. april 2020 

- Er det nu også nødvendigt med de forhindringer? 
- der er ingen bomme i stiens anden ende! 



 
https://map.krak.dk/?c=55.242769,9.503657&z=17 

Du finder stien i Haderslev, når du cykler ind ad Rugager fra Grønningen 

Banens forløb fra Haderslev til Aarøsund 
Aarøsundbanen var i brug fra 1903-1938. Den var 28,6 km lang og dækkede med sit 
snoede forløb de fleste af landsbyerne på Haderslev Næs.  
Fra Amtsbanegården (nedrevet 1968) på Jomfrustien gik banen via havnen og 
Møllestrømmen til stationen ved Sønderbro. Herfra op ad Sydhavnsvej og ud af 
byen til Brorsbøl, Vandling, Nørre Vilstrup, Sønder Vilstrup, Kelstrup, Hejsager, Halk, 
Hyrup, Øsby, Hajstrup, Råde, Aarøsund.  
De fleste stationer kan genfindes i mere eller mindre ombygget stand. 

Forslag til en lillebitte tur 
Følg stien, til den munder ud i Havegårdsvej, og drej til venstre ned til Aarøsund 
Landevej. Drej til venstre ad Aarøsund Landevej, hvis du vil den lige vej tilbage til 
Haderslev. Er du opsat på lidt mere, kan du fortsætte over Aarøsund Landevej og 
ned ad Starup Hedevej, til du kommer til skoven. Drej til venstre, og kort efter 
kommer du ud på Starup Hede. Følg stien skråt til højre ned over heden og videre til 
lågen, der fører ud til en skovvej. Et øjeblik efter er du på Fjordagervej, som du kan 
følge, til den munder ud i Sydhavnsvej. God tur! 
 

Bomme 
og bump 

Stien 

https://map.krak.dk/?c=55.242769,9.503657&z=17


Cykelture 2021 
21. juni – 31. august, flere ture følger måske! 

 
 

Mandag d. 21. juni kl. 18.00                   
Tur på Næsset. Genforeningssten i Grarup og Halk                   20-25 km 
Grarup, Hejsager, Halk, Vandling. 
Start:   Tanken, Årøsund Landevej/Grønningen 
Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 

Onsdag d. 30. juni                   
Rundt om Hejlsminde Nor            44 eller 12 km 
Rundt om Hejlsminde Nor for at finde grænsestenene. 
Start 1:  kl. 15.30: Rema 1000, Christiansfeldvej 70 
Start 2:  kl. 17.00: Hejlsminde havn 
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Torsdag d. 8. juli kl. 13.30 
Vojens, Jegerup og Maugstrup før og nu               20 km 
Vi cykler gennem landskabet og ser på udviklingen i de tre byer. 
Start:  Banegårdspladsen, Vojens 
Turleder:  Henning Lausten, 29 83 84 36 

Onsdag d. 4. august            
Rundt på Årø                   38 eller 10 km 
Start 1:  kl. 15.15: Tanken, Årøsund Landevej/Grønningen 
Start 2:  kl. 16.30: Årøsund Havn 
Turleder:  Jan Nøjsen, 52 78 09 39 

Tirsdag d. 17. august kl. 10.00  
Til kommunens vestende – mellem Fladså og Gelså                    ca. 20 km 
Turen går via Folevej gennem Fole til Vestermarksvej og Årupvej, hvor vi efter en tur på 
heden kører ud ad Kaltoftvej. For enden er der bord og bænke, hvor vi kan nyde naturen og 
spise vores medbragte mad. 
Derfra går det tilbage ad Kaltoftvej til Fole Dambrug og videre ad Brogårdsvej til Gram. 
Start:   Hvalen overfor Gram Slotskro, Slotsvej 47C, Gram 
Turleder:  Svend-Aage Gräns, 21 78 06 69 

Tirsdag d. 31. august kl. 10.00  
Til Gelså gamle toldsted og den blomstrende hede                                   ca. 25 km 
Turen går gennem Tiset til det gamle toldsted ved Gelså. Derfra ud på heden, 
hvor vi kan spise vores medbragte mad. Når vi har set den blomstrende hede, kører vi 
gennem Stensbæk og Arnum tilbage til Gram via Engvej. 
Start:  Gram kirke 
Turleder: Svend-Aage Gräns, 21 78 06 69 
 



Velkommen til turene 

Cyklistforbundet i Haderslev inviterer på cykelture rundt om i Haderslev kommune – 
og nu og da over kommunegrænsen. 
Turene er forskellige med hensyn til længde og indhold – prøv dem!  
Alle er velkomne – også ikke-medlemmer og turister.  
 

Praktiske oplysninger 

• Turene køres i moderat tempo og med stop undervejs 

• Der kan være grus- og skovveje på nogle af turene 

• Man er også meget velkommen på el-cykel 

• Husk noget at drikke og evt. kaffe/te og brød til pausen - evt. madpakke 

• Husk cykellygter til aftenture i ydersæsonen 

• Ved udsigt til vedvarende regn aflyses turen. Spørg evt. turlederen. 

• Turene køres på deltagernes eget ansvar. Vi anbefaler brug af cykelhjelm. 

• Turene er gratis for Cyklistforbundets medlemmer. Ikke-medlemmer 20 kr.  

 

Cyklistforbundet i Haderslev 
Formand: Lars Jacobsen, tlf. 25 60 62 60 

Mail: haderslev@cyklistforbundet.dk 

 

 

 

Mere om bomme 

Har du besvær med bomme på dine cykelture rundt I kommunen, vil vi gerne ha’ et 
praj.  

Mange steder er bommene først og fremmest til unødig gene. De mindsker 
fremkommeligheden, og gamle bomme kan give så smal passage, at de er umulige 
at anvende for brede cykler og efterløbere. Og børn og barnlige sjæle fristes til at 
finde egne veje uden om bommene.  

Send gerne et billede, så vi kan vi fortælle kommunen om problemet.  

 

Dette medlemsbrev er redigeret af Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36, henninglausten@gmail.com 
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