Høje-Taastrup
Maratonring
- 7 km.

Sengeløse Gadekær

Vasby Mose

Ta' en historisk tur rundt om Sengeløse gadekær - Danmarks
smukkeste rundkørsel.

Vasby Mose er udpeget som Natura-2000-område og er en vigtig
botanisk lokalitet.

Sengeløse er ikke byen uden senge, men kommer af "sæing", der
betyder "dem der bor ved søen" og "løse" en græsgang. Søen var
den nuværende Sengeløse Mose og Gadekæret er muligvis den
sidste rest af den oprindelige sø. Første gang Sengeløse nævnes i
de skrevne kilder er i 1178 som Siængeløse.

Mosen der er adskilt fra Sengeløse Mose mod øst af
Kathrinebergvej, har et samlet areal på lidt over 40 ha. Mosen
afvandes af Spangå, som løber i den nordlige del af mosen, mod
Hove Å og Roskilde Fjord.

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.

Vasby Mose har tidligere været udnyttet til græsning og høslæt
samt under og efter krigen til tørvegravning. Mosen er den eneste
danske lokalitet med både melet kodriver og halvgræsset
rustskæne. I mosen er store bestande af butblomstret siv, kødfarvet
gøgeurt, sump-hullæbe, vibefedt, eng-ensian, krognæbstar og
pilealant findes i mindre bestande i en vegetation, der er domineret
af blåtop og tagrør.
Den overordnede målsætning for området er, sammen med
Sengeløse Mose at udgøre et moseområde med en
sammenhængende natur af god kvalitet.
Adgangen til moseområdet er begrænset. Mosen er privat ejet men
det er tilladt at færdes på kogræsserforenlngens eng mod øst
såfremt der tages hensyn til omgivelserne.
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Sengeløse Kirke

Cathrineberg Gods

Den orange rute

Sengeløse Kirke ligger på en svag højning i byens midte. Kirken er
fra 1100-tallet og er opført i romansk stil. I 1178 skænkede Biskop
Absolon kirken til Vor Frue Kirke i Roskilde.

Catrineberg Gods lå i 1200-tallet mellem den nu nedlagte landsby
Raarup og Sengeløse og fremstod som en herregård med grave og
vindebroer, og hed dengang Bytteborg. Gården tilhørte dengang
Hvideslægten, men overgik i 1326 til bispestolen i Roskilde, der
oprettede lenet Rårup.

Med sin distance på 7 km er ruten velegnet til børn såvel som
voksne og der er på ruten mulighed for både naturoplevelser,
friluftsliv samt leg og bevægelse i et spændene og afvekslende
landskab. Ture i det fri giver livskvalitet og er en afgørende faktor
for vores sundhed. Så hop op på cyklen og tag ud i det fri.

I forbindelse med reformationen overgik godset til kongen, der
solgte det til sin senere rigskansler, Axel Urne. Godset var herefter i
familiens Urnes besiddelse i mere end hundrede år, og blev omdøbt
Rårupgård efter den nærliggende landsby, Raarup.

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 orange.

I 1662 blev landsbyen Raarup nedlagt og jorden lagt til
hovedgården, der fik sit nuværende navn, efter godsejeren Sivert
Urnes hustru, Cathrine Caisdatter Sehested. Derefter havde godset
forskellige ejere, alle adelige, indtil forpagter og justitsråd Laurits
Lassen i 1789 købte det.

Vil du vide mere om de enkelte ruter, så klik ind på kommunens
hjemmeside på www.htk.dk eller www.friluftsguiden.dk.

I slutningen af 1700-tallet, i de store landboreformers tid, skete der
store forandringer med godset, og mange af fæstebønderne fik lov
til at købe deres gårde på lempelige vilkår. I midten af det 20.
århundrede blev hovedbygningen fraskødet til Københavns
Kommune, der i dag anvender godset som plejehjem.

God tur!

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.

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