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HEDEHUSENE: I starten af for-
rige uge rykkede 5. klasserne 
fra Charlotteskolen ind i den 
nedlagte Nordea filial i Hede-
husene Hovedgade. En velop-
lagt borgmester var mødt op 
og indledte den to uger lange 
skoleworkshop med en udfor-
dring: Hvordan får vi mere liv 
i Hovedgaden? En udfordring 
som kommunen selv tager gan-
ske alvorligt, men som Michael 
Ziegler sagde til eleverne:

»Måske er der behov for nog-
le friske og yngre øjne på byens 
udfordringer?«  

Nu har eleverne været i gang 
i lidt over en uge, hvor de dels 

har fået Hedehusenes lokalhi-
storie og nyeste byudviklings-
planer ind på rygraden, lyttet 
til lokale borgeres drømme for 
byens liv og hørt om bæredyg-
tig lokalsamfundsudsvikling. 
De næste par dage er det deres 
egen tur til at udvikle ideer på 
baggrund af den viden og in-
spiration, de har fået.  

På fredag den 11.november 
deler de ideerne med resten af 
byen ved en udstilling i Nor-
deas gamle lokaler fra kl. 13-15. 
De serverer lidt forfriskninger i 
forbindelse med arrangemen-
tet. 

Charlotteskolen, erhvervs-

foreningen og den boligsociale 
helhedsplan er initiativtagere 
til workshoppen. Herudover 
er Hedehusene Bibliotek, He-
dehusene Byfornyelse ved Hø-
je-Taastrup Kommune, Krop-
pedal Museum, Nærheden, 
Miljøcentret, friluftsrådet og 
lokale ildsjæle aktive bidrag-
ydere til forløbet. 

Man kan finde projektet 
her: Facebook: @denskaben-
deby2640 og Instagram: #den-
skabendeby2640
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Følg os på facebook
En del af

Nytårsfest på 
Theilgaards

Festlig nytårsfest
 - Spar 100 kr. ved køb af 

billet inden den 1. dec.
Theilgaards, Køge

Taste n’buy 
vinsmagning

I samarbejde med Enoteca Nemo, byder 
vi på hele 9 vine fra Italiens vigtigste 

vinkælder – Veneto. Theilgaards, Køge
Spar 50,- på livogpuls.dk / 17 nov.

Spar 20%
Crazy Christmas Cabaret

Shakin´ up  sherwood 
9/11 - 12/1 - For 34. gang på 35 år kan 

London Toast Theatre med stolthed og 
glæde præsentere endnu en ny skreven 

Crazy Christmas af Vivienne McKee.

Eksklusiv
Ghita Nørby og 
Lars Hannibal

En fortryllende aften i ord 
& toner d. 18. november.
 Taastrup Kulturcenter.

Lokale events

Lokale events
Lokale events

Teater, musicals, fi lm, koncerter og børneevent - tjek vores kæmpe udvalg udKULTUROPLEVELSER NÆR DIG 

298,-

Kun
140,-

Kun
598,-

Man kan følge projektet på 
Facebook og Instagram.

HØJE-TAASTRUP: Søndag hav-
de Dansk Flygtningehjælp sin 
årlige landsindsamling, hvor 
de lokale indsamlere var med 
til at gøre det muligt for Flygt-
ningehjælpen at rykke hurtigt 
ud og dermed hjælpe nogle af 
verdens mest udsatte menne-
sker i bl.a. Syrien og Sydsudan, 
hvor behovet er enormt. 

I år var 55 mennesker således 
ude på 57 ruter i Høje-Taastrup 
Kommune. Til sammenligning 
var der sidste år 72 indsamlere 
på 80 ruter.

Det samlede resultat for lo-
kalområdet Taastrup, Sengelø-
se og Hedehusene - blev 62.665 
kr. (mod 95.998 kr. i 2015). Ud 
over det optalte kontantbeløb 
blev der dog foretaget en del 
indbetalinger via MobilPay og 
disse registreres alene centralt. 
På landsbasis blev der indsam-
let ca. 18 millioner kr. 

»De fremmødte indsamlere 
har igen i år hjulpet med til at 
skabe en god indsamling i en 
stor del af vores område; en 
indsamling, som dog kunne 

være blevet endnu bedre, hvis 
ikke så mange af de tilmeldte 
indsamlere var udeblevet - vel 
på grund af det dårlige vejr,« 
siger indsamlingskoordinator 
Bjarne Nor. 

Også i år sørgede en mønt-
tæller udlånt af Dansk Flygt-
ningehjælp for optællingen af 
hver enkelt rute og indsamler-
ne i Taastrup by kunne således 
straks få at vide, hvor meget 
de havde indsamlet, mens ind-
samlerne i Hedehusene efter-
følgende fik resultatet at vide 

pr. telefon.
Største beløb på en rute var 

kr. 2.600 kr. (Gennemsnit: 1.140 
kr. pr. rute).

Største enkeltbeløb: 2.000 
kr. kom også i år fra Sct. Ge-
orgs Gildet - 1. Taastrup.

»En STOR tak skal lyde til 
alle indsamlerne i Høje-Ta-
astrup Kommune for et godt 
resultat på en dag, hvor vejret 
bød på typisk dansk efterårs-
vejr med regn, kulde og blæst,« 
siger Bjarne Nor.

Dansk Flygtningehjælp 
indsamlede 62.665 kr. 

Der kom mindre i bøsserne lokalt end sidste år. 
Indsamlinger via Mobilepay er dog endnu ikke opgjort, 
fortæller indsamlingsleder Bjarne Nor.

På fredag kan man se en udstilling med eleverne ideer i 
Nordeas gamle lokaler i Hovedgaden.


