
Den danske Pilgrimsrute
Midtjylland
Jelling - Randbøl, 8-8

Afstand: Nørrelide - Ølgård Randbøl, 28 km

Ruterne er kortlagt på såvel Waymarkedtrails som Friluftsrådets ’Ud i naturen’. 
Søg ”Den danske Pilgrimsrute” i søgefeltet nederst til venstre på 
http://hiking.waymarkedtrails.org/da/ Så kommer der nogle valgmuligheder 
øverst til højre. Vælg én af dem og tryk på zoom ind.
www.udinaturen.dk, klikke på ”ruter og motion” og videre til ”vandreruter”.
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Bindeballe købmandsgaard



RUTE TIL HERBERGET
Nordfra:
Følg vandrestiruten øst om Bredsten til Vingsted og langs 
Vejle Ådal. På højde med Egtved, forlad stiruten og følg 
cykelsporet vestover til I kommer til herberget Ølgård. 

Alternativ rutevalg: 
Når I er på højde med Bredsted, drej af mod vest og gå 
igennem byen Bredsten, drej af mod Bredstedlund, flot 
cykelspor igennem Ravning ned til Vejle Ådal. Drej af TH 
og følg Bindeballestien. 
Forlad den afmærket vandresti, gå op til Bindeballe histo-
riske købmandsgård.
Derfra ad Bindeballevej, ta’ til højre lige inden
landevejen. På landevejen igen lidt TH og drej 
så TV ad Vollundvej over til Ølgårdvej. TH og 

for enden kommer I til 
Hærvejen og herberget.

Sydfra: 
Vandrestiruten fra byen 
Bække, husk at dreje af 
TV inden i kommer til Ve-
ster Torsted, der er 2 km 
til mål. Alternativ rute-
forslag: Fra Bække, føl-
ge cykel-sporet, der går 
mere vestover  og ram-
mer direkte herberget.
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Købmandsgård
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⇒ 4

Købmandsgård



HÆRVEJSHERBERGET
Ølgård,  Hærvejen 11, 7183 Randbøl, Tlf. 27 62 70 62. 
e-mail: f.oelgaard@gmail.com og 
http://haervejsherberger.dk/da/.

SOVEFACILITETER
Sovesal med køjesenge. 40 sengepladsen.
Evt. mulighed for tilkøb af 2-6 personrs værelse. 

ALTERNATIVE OVERNATNINGSSTEDER
Bed and breakfast, Spjarup. Spjarupgård, 
Bindeballevej 133, 6040 Egtved. 
Tlf. 75 55 14 29 eller 20 67 39 93.
5 værelser + 1 hytte.

Bed and breakfast, Tågelund, Tågelund aktivitetscenter, 
Tågelundvej 7, 6040 Egtved. Tlf. 75 55 12 44.
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Hærvejsherberget



INDKØBSMULIGHEDER
Mad kan købes på herberget.
I Bredsten er der SuperBrugs.
Og fra syd kan der handles ind i Bække.

CAFESTOP
Nordfra, caféstop muligt i Bindeballe Købmandsgaard.
Sydfra er sidste cafestop i Bække.

Butikken i Bindeballe
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TRANSPORTMULIGHEDER
Bus: 166 mellem Billund - Kolding. Stå af v. Frederikshåb 
hvor Hærvejen krydser landevejen Egtved-Billund.
Til fods de sidste 2,5 km.

Flex taxi, Sydtrafik. Flextur foregår med taxaer og er et 
supplement til de normale busser. Det koster fem kroner 
per kørt kilometer, dog minimum 35 kroner. Hvis man er 
op til fire personer, der kan blive enige om at rejse fra og 
til samme adresse, bliver det billigere (50% rabat). Der 
skal ringes til Sydtrafik senest to timer før, der er brug for 
kørslen. Ordningen kan bruges alle ugens syv dage mel-
lem klokken 8 – 22. Bagage indtil 11 kg må medbringes.

SEVÆRDIGHEDER 
Guidebog om Hærvejen, fortæller om historien og beskri-
ver en lang række seværdigheder fra 
Viborg til Padborg. 200 sider. Pris kr. 80,-  + forsendelse. 
Kan bestilles online via Hærvejens hjemmeside: 
www.haervej.dk. 

Kort: obs - Hærvejsguiden er uden kort, disse foreligger 
separat i 9 kort, som fysisk kan købes
on line. Du kan også benytte dig af hærvejens app’s eller 
via Google Maps fra hjemmesiden. 
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BINDEBALLESTIEN
-anlagt på linjeføringen af den tidligere jernbane mellem 
Vejle og Grindsted. 22 km igennem dalbunden i Vejle 
Ådal. Før jernbanes anlæggelse i 1897 fandtes der ingen 
langs-gående færdselsårer i ådalen, Al færdsel gik op og 
ned ad ådalens skrænter mellem landsbyer og ager, det 
at opleve dalen på langs var nyt. 
Frem til 1957 har der kørt tog på strækningen.
Hvor Bindeballe stien ender, ligger Bindeballe Station. 
På stationen er der adgang til vand og toilet, og der er 
indrettet primitiv teltplads. Ovenfor ligger den gamle køb-
mandshandel. 
Når man træder ind i butikken. er det som om tiden har 
stået stille siden 1897. 
Stedet er i dag et levende købmandsmuseum, hvor man 
kan opleve stemningen fra gl. dage ! 

Foreningen af Danske Santiagopilgrimme                                                                      
www.santiagopilgrimme.dk      
sekretariat@santiagopilgrimme.dk - Tlf.: 5354 1019


