
Påsketuren 
Skærtorsdag den 14. april 2022 

Vi starter kl. 08 fra Gl. Havn ved DVK Containeren og monterer køreskilte og klargør. 

Vi finder Kolding Landevej og kører til lyskurven ved Fyns vej og drejer til venstre. 

Fynsvej følges til Jens Holm`s vej i Kolding hvor vi drejer til venstre i lyskrydset. 

Jens Holm`s vej følges gennem Kolding forbi havnen og op til det store lyskryds hvor vi 

køer på Rute 25 som følges hele vejen til 1. stop som er ved Jels Voldsted. 

15 min. stræk ben pause/kaffe pause………. 

Afgang til venstre ad Rute 25 mod Tønder som følges ”mange km” ned til rundkørsel i 

Sølsted hvor vi tar den 1. vej til højre mod Sølsted /Rute 11. 

I næste rundkørsel kører vi lige over og gennem Visby. 

Fortsæt ad rute 11 indtil kort efter Visby hvor der kommer et skilt på højre side som viser 

vejen til TRØJBORG RUIN. Her standser vi på P pladsen ved Ruinen. 

Vi kikker og studerer bygningsværket ½ time og fortsætter køreturen til højre ude på 

landevejen mod Hjerpsted ad rute 11. 

Efter et stykke på rute 11 drejer vi til venstre ad landevej 419 mod Højer og ved SAAB 

forhandleren på venstre side drejer vi af mod Højer. 

I Højer er der evt. vejarbejde, men vi kringler os gennem denne smukke lille by med 

mange flotte gamle huse og bygningsværker. 

Ude på Syd siden af Højer står der skilte som viser vej til HØJER SLUSE og VIDÅ SLUSEN. 

Vi kør ad Slusevejen ud til den yderste sluse og parkerer bilerne på P pladsen ved 

Cafeteriet. Her trænger vi til frokost som enten kan være en medbragt madpakke eller 

”noget fra Cafeteria Slusen” Fine Toiletter findes her. 

Vi får lidt info om Slusen og Stormfloder her inden vi kører tilbage til HØJER SLUSE hvor 

der er lidt info igen inden vi kører videre mod Syd mod STILTOFT. 

Vi kører nu oven på diget ned til grænseovergangen som hedder Stiltoft og er forsynet 

med et træskur. Panoramaudsigten fra P pladsen kan nydes her en kort stund inden vi 

kører ad en meget smal vej ad Panoramarute 401. 



Denne smalle landevej følges nogle få km indtil vejkryds hvor der drejes til venstre ad 

Grentze Strasse. Landevejen her følger skiltningen til Aven toft som vi finder ved at køre et 

kort stykke gennem bebyggelsen og drejer til venstre ved en nedlagt købmandsbutik. 

Ankommet til Aven toft er der mulighed for at handle lidt varer som bestemt ikke kan 

undværes. 

Efter handlen kører til venstre mod Tønder og videre over 2 gamle broer. Efter passage af 

den sidste gamle bro drejer vi til højre mod PUMPESTATIONEN LÆGAN. Her er der en P 

plads og vi kikker indenfor i Pumpestationen. 

Efter dette besøg er PÅSKETUREN rent officiel færdig. 

Vi tar et afsluttende møde sammen med kaffen et ”godt sted” evt. TØNDER FLYVEPLADS   

Dyrhus lokaler/areal. 

Turen er ca. 225 km total men vi hviler både biler og hoveder undervejs. 

 

 

Vel mødt siger Æ VOGNMÆND fra styregruppen Villy og Henry 

    

 


