Høje-Taastrup
Maratonring
- 21 km.

Hakkemosen

Sengeløse by

Hakkemosen ligger med sin placering, i bynære omgivelser. Efter
årtiers udnyttelse af mosen, i forbindelse med Hakkemose
Teglværk, er der i dag kun en stor sø tilbage og kun små partier af
mose.

Sengeløse er en mindre by med ca. 1500 indbyggere. I Sengeløse
kan du tage en historisk tur rundt om Sengeløse gadekær
- Danmarks smukkeste rundkørsel.

Rundt om Hakkemose søen kan man opleve de dejlige
blomsterenge og afgræssede arealer. Der knytter sig spændende
fortællinger til lerudgravningen i Hakkemosen og teglværkets
historie. Blandt andet har den kendte danske forfatter, Morten
Korch, en kort årgang været direktør på hakkemose Teglværk.
Aktiviteter
I Hakkemosen er en række opholdsarealer, bålpladser, shelter og
fiskemuligheder. I tilknytning til Hakkemosen ligger Økobasen som
er et aktivitets- og legeområde. I samspil med en naturvejleder, kan
børn og unge få stimuleret deres nysgerrighed og lyst til at bruge
naturen.
Vil du vide mere om økobasen, så kan du finde mere information på
kommunens hjemmeside, på htk.dk.

Selsmosen

Shelter på Snubbekorsvej

Midt i Taastrup By ligger Selsmosen. Grundet stigende mænger
regnvand, udvidede man i 2012 det eksisterende regnvandsbassin.
Med udvidelsen, er der skabt nye muligheder for ophold, aktiviteter
og oplevelser på- og omkring søen.

På snubbekorsvej er opført et stort shelter, hvor der er mulighed for
ophold og overnatning. Her kan du lave mad over det stationær
bålkøkken, der med sin højde er børne- og handicapvenligt. Man
kan i shelteret slå ryglæn op ved sovepladserne eller sidde ved
bord/bænkesættene og spise sin mad under halvtag. Der er også
mulighed for at benytte bord/bænkesættene under åben himmel, og
derfra nyde udsigten ud over marker og de græssende heste.

Aktiviteter
På søen kan du prøve kræfter med en tømmerflåde, vandlabyrint,
klatrebro og trædesten. På bredden er der beachvolley, vandleg,
løbesti mm. Der er også skabt opholdssteder i form af hængekøjer,
vippestole og borde/bænkesæt, hvor man kan nyde solen og
vandet.
Om aften oplyses Selsmosen med forskellige sjove former og farver,
som skaber en stemningsfuld aften.
Vil du vide mere om Hakkemosen, så klik ind på kommunens
hjemmeside på www.htk.dk.

Bag shelteret er en forhindringsbane, bestående af et sjovt og
spændene forløb under trækronerne, der opfordrer til aktivitet og
fysisk udfoldelse for børn såvel som voksne. Banen indeholder flere
forhindringer:
- Stylteskov
- Balancestammer
- Agilityskråvæg
- Slingrebane med svævende væg
- Steptrin i urskive
- Skråstillet og vandret kravlenet.
En stationær cykelpumpe på pladsen giver dig mulighed for at
"tanke" cyklen op.

Til minde om Danmarks befrielse i 1945 blev der på
"Gadekærpladsen", for enden af gadekæret, den 15. september
1946 opsat en mindsten til ære for befrielsen.
På en svag højning i byens midte, ligger Sengeløse Kirke. Kirken er
opført i 1100-tallet og er opført i romansk stil. I 1178 skænkede
Biskop Absolon kirken til Vor Frue Kirke i Roskilde. Kirken er opført
af rå og kløvede kampesten, som i dag er skjult af det hvide puds,
og bestod oprindeligt kun af et skib og et lille kor med bjælkeloft og
få og små vinduer.
I første halvdel af 1400-tallet blev kirken ombygget i gotisk stil og
udvidet med 3 fag, tårn og våbenhus, der blev opsat krydshvælv, så
rummet kom til at bestå af 6 krydshvævl. I kirken findes en
romansk døbefond og en altertavle i bruskbarok.
Fra reformationen i 1536 og frem til 1948, hvor kirken blev
selvstændig, hørte den under Cathrinebjerg Gods.

21
Den lilla rute

Med sin distance på 21 km egner ruten sig til halvmaraton. Der er på ruten
mulighed for både naturoplevelser, friluftsliv samt leg og bevægelse i et
spændene og afvekslende landskab.
Ruten er markeret med maratonringens logo på stolper, vejskilte og
lygtepæle langs hele strækningen, således at man let kan hoppe af og på.
De steder hvor ruten følger den røde rute, er skiltene røde i stedet for
lillae.
Vil du vide mere om de enkelte ruter, så klik ind på kommunens
hjemmeside på www.htk.dk eller www.friluftsguiden.dk.

Har du spørgsmål eller kommentar til ruten, er du velkommen til at
kontakte Driftsbyen på driftsby@htk.dk.
God tur!

Høje-Taastrup
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