
Det praktiske

Pris pr. deltager: Voksen 500,- Barn (-14 år) 250,- 

Dækker omkostninger til mad - morgen, middag og aften og eventuel overnat-
ning. Håber vi kan undgå ekstrabetaling. 

Drikkevarer betaler/medbringer man selv.

Der arrangeres en fælles fortælleaften i foråret om studedriverne, hvor der også 
vil være mulighed for at løse praktiske og organisatoriske ting i forbindelse med 
turen.

Sidste tilmeldingsfrist er 1. juni 2019

Tilmelding eller spørgsmål til Danny Møller, danny@frikvarter.eu eller 22362890

Velling Lokalråd og Rødekro

Velling Lokalråd & Røde Kro

Drivvejen 
på cykel

4. - 7. juli 2019

Ribe set fra landevejen 
til Sønderjylland

Velling Lokalråd & Røde Kro



“220 km på 4 dage. 
Vi mærker ånden fra studedriverne, fornemmer 

tiden, får masser af frisk luft og motion  
- og så endda i godt selskab”

Velling - Husum 
Drivvejen er betegnelsen for et net af 
historiske veje gennem Vest- og Sønder-
jylland, som handelsfolk, studedrivere og 
rejsende har fulgt i århundrede. Okserne 
der var den største eksportvare, blev 
drevet til udskibningssteder i Sønderjylland 
og Tyskland. 

Vi vil cykle turen de 220 km fra Velling  
til Husum med 3 overnatninger undervejs. 
Der er arrangeret fælleslejr i eget telt og der 
vil være toilet og vand til rådighed. Vi bliver 
ledsaget af følgebil, der vil sørge for baga-
getransport, samt fælles madordning. 

Turen er for ALLE, både børn og voksne.
 

Foreløbigt Program
Torsdag 4. juli 2019
Rødekro - Dejbjerg - Skjern - Lønborg - 
Ølgod. (ca. 40 km)

Vi mødes på Rødekro således at vi er klar 
til fælles afgang kl. 14. Vi drager mod Dej- 
bjerg - vinker til Rakkerne og inden længe 
krydser vi Skjern Å ved trækfærgerne. Vi 
nyder udsigten på Lønborg banke, inden 
vi ad småveje kommer til vores overnat-
ningssted i nærheden af Ølgod. Her vil vi 
få slået lejr og få lavet aftensmad. Der vil 
være fortælling og fællessang inden petro-
leumslampen slukkes.
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Fredag 5. juli 2019
Ølgod - Varde - Tjæreborg - Vilslev - Ribe (ca. 65 km)

Efter en stille og rolig morgen fortsætter vi mod syd, 
gennem små vestjyske landsbyer. I Varde vil det være 
muligt at besøge kirken midt på torvet. Vi lister rundt 
om Esbjerg og ved Tjæreborg begynder vi at kunne 
pejle mod Ribe Domkirke i det flade marskland. Vi 
krydser Kongeåen ved Vilslev, inden vi når dagens 
mål, Ribe hvor teltene slås op og der spises aftens-
mad. Inden sengetid er det være muligt at følge 
Vægterne på deres aftentur rundt i Danmarks ældste 
by. 

Lørdag 6. Juli 2019
Ribe - Skærbæk - Løgumkloster - Tønder (ca. 55 km)

Morgenkaffe i tidlig morgensol, blå himmel og fuglesang. Efter at vi har pakket be-
væger vi os mod Egebæk-Hviding, hvor vi krydser den gamle dansk-tyske grænse 
fra 1920 og kommer til Sønderjylland. Vi snitter udkanten af Skærbæk inden vi ad 
hyggelige veje triller lidt mod sydøst, hvor vi rammer Løgumkloster, der både rum-
mer kirke, kloster og slot. Herfra er der små 20 km til Tønder, der er dagens desti-
nation. Efter lejrslagningen, vil vi ved fælleshjælp lave en festaften, med tre retters 
menu, bål, sang og musik.

Søndag 7. juli 2019
Tønder - Sünderlügüm - Leck - Bredstedt - Husum (ca. 65 km)

Dagens starter med at krydse grænsen til Tyskland. 
Det flade marskland, plantager og små søvnige 
nordfrisiske landsbyer vil være dagens kost. Byg-
gestil og vejskilte er anderledes og dagens is 
skal betales i euro. Sidst på eftermiddagen når vi 
Husum - turens endemål. Husum menes allerede 
i 1200 tallet at være hjemsted for et stort kvæg-
marked, hvorfra stude blev solgt. Her ender fælles-
turen og der vil være en fælles afslutning på torvet. 

Viser der sig at være interesse herfor, kan vi arrangere fælleslejr. Herfra opfordrer 
vi til at tage endnu en overnatning, cykle videre, eller vi kan arrangere fællestrans-
port hjem til Velling. Der er tog fra Husum til Niebüll, hvorfra Arriva kører til Esbjerg, 
Skjern, Ringkøbing. Togene har let indstigning for cykler.
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