
Den danske Pilgrimsrute
Sønderjylland
Randbøl - Kongeåen   1+2-7
Kongeåen - Stuersbøl  

Afstande: Ølgård-Kongeåen 32 km
                Kongeåen- Ellegaard 23 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”.

Foreningen af Danske 
Santiagopilgrimme

Kongeåen



RUTEBESKRIVELSE - RANDBØL - KONGEÅEN
Hvis du vælger ”hærvejs-vandreafmærkningen”, skal du 
følge bilvejen (Hærvejen) sydpå knap 2 km, så er du på 
”sporet” igen.
Alternativt vælg ”cykelruten” der ikke følge landevejen, 
men slår en bue vestover / ind i landskabet, begge ruter 
mødes nord på Bække by.
Vandreruten fortsat: Efter én kilometer på asfalt , hold TH 
og drej TH i vejkryds og videre ca. to kilometre på mindre 
trafikeret vej, inden du når ud på bilvejen igen. Efter to kilo-
metre drej TH og følg afmærkningen frem til Bække Kirke.
Derfra videre på bilvejen 11 km til Vejen by. Ved Læborg 
mulighed for at gå lidt væk fra landevejen.
Strækningen Bække til Vejen kan ”løses” via skolebus nr. 
284 der kører Grindsted, Bække, Vejen, men obs. kører kun 
når skolerne er åbne, dvs. ingen bus i sommerskoleferien. 
Bus kører ca. kl. 6.00 til 9.00 og igen kl. 12.00 til 17.00. 
Info tlf. 70 23 03 04 Tide Bus.
Fra Vejen via Askov og Skibelund Krat, krydser trafikeret 
landevej, gå lige over følg grusvej frem til bro over Konge-
åen, TV ad mindre grusvej frem til herberget. 
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HÆRVEJSHERBERGET
’Kongeåen’, Frihedsvej 1, 6630 Rødding, tlf. 61 38 82 46,
mail: seatrout@hotmail.dk.
24 senge, salg af madvarer.
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Frokost ved Kongeåen



RUTEVEJLEDNING - KONGEÅEN - STUERSBØL
Fra herberget  ’Kongeåen’, følg afmærkningen østover, 
langs Kongeåen. Ved Lundsgård Mark går ruten stik syd 
på ned til Jels by. Videre sydpå igennem Troldeskoven 
frem til Ellegaard i Stursbøl.
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HÆRVEJSHERBERGET
Ellegaard Stursbøl, Slevadvej 7, 6560 Sommersted,
tlf. 74 84 65 00
32 senge. Ingen salg af madvarer.
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INDKØBSMULIGHEDER 
Inden ankomst til Kongeåen, er der butikker i Vejen. Kom-
mer man sydfra er så godt som ingen indkøbsmulighed på 
selve strækningen. Inden ankomst til Ellegård hvis du kom-
mer nordfra er der mulighed i Jels, sydfra ingen muligheder.

TRANSPORTMULIGHED 
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 kl. 8.00 – 22.00. Bagage indtil 11 kg må medbringes.7

Hærvejsherberget Ellegaard



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.

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

Hærvejsherberget Ellegaard


