Grøn kløversti – Byens
hjerte, 3,2 km
Velkommen til en spændende gå eller løbetur.
Grøn kløversti præsenterer det alsidige byliv,
som stationsbyen Taastrup kan byde på.
Stjernepunkterne fortæller lidt om, hvad du kan
se undervejs på ruten.

kløversti.dk
endomondo.com og
		endomondos mobil app,
der kan hentes gratis i
App Store og på Android
Market.

1. Taastrup Nykirke

Der var kommet flere borgere til Taastrup efter, at der
var kommet en jernbane. Byens borgere ville gerne
have deres egen kirke, så de ikke skulle gå den lange
vej til kirken i Høje Taastrup til søndagsgudstjeneste.
Taastrup Nykirke blev derfor en realitet i 1907. I
dag rummer kirken forskellige kirkelige og kulturelle
aktiviteter samt udstillinger. Det kan anbefales at tage
et kig indenfor.

2. Taastrup Teater

Taastrup Teater blev stiftet i 1975 som børneteater,
men er i dag Høje-Taastrup Kommunes
professionelle teater- og musikhus, hvor man kan
opleve forestillinger, koncerter, comedy og shows. I
2007 gjorde Høje-Taastrup Kommune og Realdania
det muligt at realisere et ønske om at renovere og
forbedre teaterets udseende. Tegnestuen COBE
fik opgaven og teatrets facade blev åbnet med et
spektakulært og anmelderrost indgangsparti, en
gennemsigtig ”prisme”, som giver livet udenfor teatret
indblik i teatrets verden og lader lys og liv strømme
ud i byrummet.

Kløverstierne i Danmark er blevet til i et samarbejde mellem Danmarks Idræts-Forbund, Danske
Gymnastik- og Idrætsforeninger, Dansk Firma
idrætsforbund, Friluftsrådet og 10 pilotkommuner
i 2011. Udviklingen af stierne er finansieret af
Nordea-fonden og Tips- og Lottomidlerne til Friluftsliv. Mere information om Kløverstierne, deres
forløb og seværdigheder kan findes via

3. Selsmosen

Selsmosen er et rekreativt område med forskellige
aktiviteter. På søen kan man prøve kræfter med
tømmerflåde, klatrebro og udfordrende trædesten. På
bredden er der mulighed for at spille beachvolley, og
om sommeren kan man også benytte vandlabyrint,
vandkanoner og springvand til at lege i. Der er
desuden vippestole, bord- og bænkesæt og
hængekøjer. Om aftenen oplyses Selsmosen i alle
regnbuens farver.

i Høje-Taastrup Kommune

4. Fang Bolden

Grøn kløversti – Byens hjerte,
3,2 km, Taastrup
Velkommen på Kløverstierne,
som er for dig, der vil ud i det fri
og kombinere oplevelser og frisk
luft med motion.

De tre keramiske søjler har titlen ”Fang Bolden”
og er skabt af kunstneren Jørgen Hansen. De blev
opstillet i 2011 foran Selsmosen efter at have stået
foran Taastrup Teater på Kjeld Abels Plads.
De tre søjler står som en indgang til Selsmosen og
symboliserer i tråd med den, mulighed for fri leg og
udfoldelse.
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Stjernepunkterne er markeret på kortet
og fortæller lidt om, hvad du kan se
undervejs på ruten.

Stjernepunkterne

Forneden er vist et eksempel på et
metalskilt og et klistermærke med
kløverpil.

Du kan gå eller løbe turen ved at følge
de grønne kløverpile. Nogle er små
klistermærker med kløverpile, mens
andre er metalskilte. Pilene kan både
sidde på lygtepæle og andre ruters
pæle, f.eks. Maratonringen. Hold godt
øje, når du går ruten.

