
 
 

Medlemsbrev, august 2020 

Cyklister i Haderslev  
Nyt fra Cyklistforbundet, Haderslev  

Banestien 
- Den grønne sti gennem Haderslev 

 
Banestien 6.8.2020. Foto: Henning Lausten 

Indvielse fredag d. 14. august kl. 15 



  

 

 

Kommunens invitation 



Sensommercykelture med Cyklistforbundet 

Vi måtte aflyse de første 10 ture i turfolderen for 2020. Nu tager vi fat på 
sensommerturene gennem mange smukke landskaber – især på vestegnen.  
Her i genforeningsåret gør vi undervejs holdt ved de genforeningssten, vi passerer.  
Alle er velkomne til at cykle med og nyde selskabet undervejs. Tag naboen med! 

Torsdag d. 13. august kl. 18.30 fra Aastrupvej 48, Haderslev (Museet) 
Oksevej – Kongevej – Chaussé. En historisk cykeltur nord for Haderslev.  
En aftentur på 15-20 km.  
3 forbindelser mellem Haderslev og Kolding har hver sin spændende historie. Med 
start fra museet på Aastrupvej går turen ad gamle vejforløb til Bjerning Kirke. I 
kaffepausen her vil Peter Chr. Jacobsen fortælle om de gamle veje nord for 
Haderslev.  
Peter Chr. Jacobsen har i mange år beskæftiget sig med de historiske vejforløb i 
Bjerning Sogn, og han er manden bag den fine folder Oksevej – Kongevej – Chaussé, 
som kan hentes på biblioteket og museet.  
Turleder: Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36 

Mandag d. 17. august kl. 10.30 fra p-pladsen ved Østervej (ved Slotsparken), Gram 
Genforeningsstenene i Gram og Højrup sogne 
Dagturen på ca. 28 km fra Gram gennem Kastrup og Tiset Enge til Arnum og 
Stensbæk byder på vidt forskellige landskabsoplevelser og vidt forskellige 
genforeningssten. Frokostpause i Arnum Park nær forsamlingshuset – den gamle 
kleinbanestation.   
Turleder: Vita Jørgensen, tlf. 50 91 54 62   

Onsdag d. 19. august kl. 13.30 fra Rådhuscentret ved Kvickly, Vojens 
Nyt og gammelt sydvest for Vojens           
Eftermiddagsturen fra Vojens handler både om historien og det nye undervejs. 
Turen på 20-25 km fra Vojens over Skrydstrup, Bevtoft og Over Jerstal kan give 
mange forskelligartede oplevelser. Skrydstrup med den dramatiske historie, det 
store biogasanlæg på hedesletten, genforeningssten her og der, Bevtoft før og nu, 
Over Jerstal, der engang havde to stationer og endelig den fine, nye cykelsti tilbage 
til Vojens. Pause i Bevtoft.   
Turleder: Henning Lausten, tlf. 29 83 84 36 

Onsdag d. 26. august kl. 10.30 fra Gram Kirke 
Tur til den gamle grænse ved Stensbæk Hede 
Turen på ca. 25 km byder på genforeningssten og det gamle grænseområde mellem 
Danmark og Tyskland.  Desuden et smut over kommunegrænsen til Spandet i 
Esbjerg kommune.  
Turleder: Svend-Aage Gräns, tlf. 21 78 06 69 



Husk generalforsamling - fra juli-medlemsbrevet  
Torsdag d. 17. september kl. 19.30 i lokale 1, Bispen, Bispebroen 3, Haderslev 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 
2. Bestyrelsens beretning 
3. Regnskab 
4. Indkomne forslag 

Forslag skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen 
5. Valg af bestyrelse (Vita Jørgensen, Jan Nøjsen og Henning Lausten er på valg) 
6. Valg af suppleant (Erling Sørensen er på valg) 
7. Valg af delegerede til Cyklistforbundets landsmøde 
8. Valg af revisor og revisorsuppleant 
9. Eventuelt 

Bestyrelsen 

Efter generalforsamlingen  
Ordet frit til snak om cyklisme og cyklisters forhold i Haderslev kommune.  
Måske har I nogle idéer, vi skal arbejde med, måske har vi et par billeder og visioner for fremtiden. 
Og måske har I en cykeltur eller en cykelferie, I vil fortælle om.  
Og så serverer vi forresten i aftenens løb kaffe/te og lidt sødt! 

Den grønne sti – også for gående 

 
Banestien 6.8.2020. Foto: Henning Lausten 



Har du set - 

 

at det nu er tilladt at dreje til højre for rødt, hvis du skal fra Grønningen i Haderslev 
mod øst ad Aarøsund Landevej? Husk, at der er hajtænder! 

 
Fotos: Henning Lausten 

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