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ejerforhold

Lejeren ejes i dag af den selvejende institution
»Grænseborg Foreningen« oprettet af 7 lokale
spejdergrupper under KFUM-Spejderne i Kolding,
samt en kreds af private, hovedsageligt med-
lemmer af foreningen »Gamle Drenge«. 
Der afholdes generalforsamling hver år i maj.

Kørselsvejledning

Man finder nemmest vej fra motorvej E45 syd eller
nord, ved at bruge afkørsel 65 Kolding Syd mod
Kolding.
Ved første lyskryds, drejes til højre ad vej 170 gen-
nem Vonsild.
Herefter drejes mod venstre til Sjølund og Hejls.
Midt i Hejls by ved Kro og Brugs drejes til venstre
mod Vargårde.
Fortsæt forbi gården Vargårde ind i skoven, og følg
skilt til Grænseborgen.

Udlejning

Adresse: Kontaktperson:
Grænseborgen Frits Jensen
Vargårdevej 86 Sandvigvej 8
6094 Hejls 6000 Kolding

Tlf. 7552 9561

Hjemmeside: www.graenseborgen.dk

Christiansfeld

Haderslev
Starup

Skodborg
Vamdrup

Lunderskov

Sønder Bjert

Almind

Gravens

Taulov

Skærbæk

Snoghøj

Jels

Sommersted

Vojens

Over Jerstal

Kolding

E45

65

GRÆNSEBORGEN



1

2

3

5 4

7

8 8

8 9

9
10

8

6

Mod Lillebælt

12

11 1

15

Mod Lillebælt

13 13

13

16 17

14

historisk tilbageblik

Det første billede af Grænsebor-
gen finder vi i en gammel proto-
kold fra 1907, og det viser en ba-
rak, bærende navnet Grænsebor-
gen.
I 1913 river man denne barak ned
og opfører en »landkoloni« med

samme navn, og i udseende, der svarer til billedet i
foreningens skjold.
Udlejning skete i starten til spejder- og ungdomsor-
ganisationer hovedsageligt i Kolding området.
Lejren var bygget som en ren sommerlejr, men blev
takket være den unikke beliggenhed lige ved bæl-
tet, snart kendt over hele landet.
Efter mange års brug, bl.a. gennem 2 verdenskrige
var lejren totalt nedslidt. I 2003 besluttedes det at
opføre en ny og tidssvarende Grænseborg.

indretning af stueplan

1. Indgang/Hall
2. Lederrum (2 personer)
3. Handicapbadeværelse
4. Køkken
5. Grovkøkken
6. Teknikrum
7. Opholdsstue
8. 4 soverum (6 personer i hver)
9. Badeværelse

10. Udendørs toilet

beskrivelse af Indretning

Stueplan: Lejren er beregnet til overnatning af
46 personer. Der er indrettet 4 og 6 personers 
soverum. Se plantegningerne, hvor man i Stue-
etagen har indgangsparti, med adgang til leder-
rum hvor der er 2 køjer, handicapbadeværelse,
opholdsstue, samt trappe til 1 sal. Mod vandet er
et stort køkken med moderne udstyr, samt grov-
køkken med opvaskemaskine. Herfra er der ud-
gang til teknikrum. Opholdsstuen, der har pejs,
kan anvendes til mange forskellige bordopstil-
linger. Herfra er direkte adgang til terrasse mod
bæltet. Mellem stue og køkken er serveringsvog-
ne med service m.m. Der er 4 køjerum, hver for
6 personer samt 2 badeværelser. Udgang til ter-
rasse med toilet.
1.Sal: Har 5 køjerum, hver for 4 personer, bade-
værelse samt depotrum. Endvidere et aktivitets-
rum med inventar for ca. 50 personer. Herfra ud-
gang til balkon og trappe. Lejren er en helårslejr

Indretning 1. sal

1. Trappe/Hall
11. Soverum (4 personer)
12. Soverum (4 personer)
13. 3 soverum (4 personer i hver)
14. Depotrum
15. Badeværelse
16. Aktivitetsrum
17. Nødudgang/Trappe

STUEPLAN

1. SAL


