
Skaklejr
Kørselsvejledning

Bil, nordfra, via E45: Mulighed 1 er at tage afkørsel 65 Kolding Syd, rute 25 mod Tønder og følge 
denne ca 69 km indtil rundkørslen i skoven, følg rute 401 mod Løgumkloster 
(3. afkørsel i rundkørslen), fortsæt ca 2 km til næste rundkørsel; her tages 1. 
afkørsel ind i byen; følg Vænget til lysreguleringen (den eneste i byen), fortsæt 
lige over denne, og tag første vej til højre derefter (Sølstedgaardvej); nogle få 
hundrede meter længere fremme ligger Højskolen på højre side (Brorsonsvej).

Mulighed 2 er at tage afkørsel 69 Haderslev Syd, rute 435 mod Tønder; man 
skal ikke følge rute 435 hele vejen, men køre ligeud ca 30 km til Løgumkloster 
(dvs. typisk 2. afkørsel i alle rundkørsler). Ved rundkørslen i udkanten af 
Løgumkloster tages 2. afkørsel; følg Vænget til lysreguleringen (den eneste i 
byen), fortsæt lige over denne, og tag første vej til højre derefter (Sølstedgaard-
vej); nogle få hundrede meter længere fremme ligger Højskolen på højre side 
(Brorsonsvej).

Bil, sydfra, via E45: Mulighed 1 at tage afkørsel 75 Bov, rute 401 i retning mod Tønder. Følg rute 401
hele vejen til Løgumkloster. Tag 1. indkørsel til Løgumkloster (til venstre – 
Stationsvej). Følg Stationsvej gennem rundkørslen; drej til højre ad første vej 
efter Rundkørslen, Sølstedgaardvej; Højskolen ligger umiddelbart herefter på 
venstre side (Brorsonsvej).

 Mulighed 2 at tage afkørsel 73 Kliplev, rute 8 i retning mod Tønder. Følg rute 8
til Tinglev og følg derefter rute 401 til Løgumkloster. Tag 1. indkørsel til 
Løgumkloster (til venstre – Stationsvej). Følg Stationsvej gennem rundkørslen; 
drej til højre ad første vej efter Rundkørslen, Sølstedgaardvej; Højskolen ligger 
umiddelbart herefter på venstre side (Brorsonsvej).

Med offentlig transport: Nordfra til Vojens Station, tog ankommer 15:22 eller 16:25. Rute 136 mod 
Tønder afgår fra banegårdspladsen 15:30 eller 16:30 og er i Løgumkloster 16:33 
eller 17:33. Se bykort for busstationens (nr 2 ved Klostergade) placering i forhold
til højskolen (nr 17).  

Hjemrejse samme vej, søndag: afgang fra Løgumkloster enten 14:25 eller 18:25

Nordfra til Rødekro Station, tog ankommer 15:33 eller 16:35. Rute 124 mod 
Løgumkloster afgår fra banegårdspladsen 15:47 eller 16:47 og er i Løgumkloster 
16:21 eller 17:21. Se bykort for busstationens (nr 2 ved Klostergade) placering i 
forhold til højskolen (nr 17). 

Hjemrejse samme vej, søndag: afgang fra Løgumkloster 15:35

Der er mulighed for at bruge vestbanen til Skærbæk eller Tønder men 
forbindelserne er ikke gode – slet ikke hjem igen om søndagen.

Rejsekortet kan bruges i busserne.


