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HEDEHUSENE: På søndag den 7. maj holder Fløng Kondi Hedelandsløb for børn og voksne. 
Løbet begynder kl. 10 og der er vand, saft og frugt efter løbet. Løbet har start på Hedeland 
Skibakke, Tranemosevej 10.

Hedelandsløb på søndag
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HEDEHUSENE: Almene sociale 
boligområder - og ikke mindst 
deres bænke - ligner som regel 
hinanden til forveksling. Men 
ikke i Charlottekvarteret, hvor 
de nu har en bænk skabt af 
beboere.

Den blev indviet tirsdag ef-
termiddag med taler og hygge-
ligt samvær. Bænken har fået 
sit navn fordi den er skabt af 
mursten, som børn fra Char-
lotteskolen har fremstillet og 
mursten er vigtige i byen, fordi 

Hedehusene har været storpro-
ducent af mursten. De hånd-
strøgne mursten blev lavet som 
en del af et undervisningsfor-
løb om byens historie. 

Der mødte ca. 80 børn og 
voksne op til indvielsen og 
mange af dem har et stærkt 
ejerskab til det, der ikke bare 
er en bænk. 

Omkranset af røde bånd 
bød Anders Hagedorn, pro-
jektleder for det boligsociale 
arbejde, velkommen og første 

taler var Torben Rasmussen, 
formand for erhvervsforenin-
gen, og mæcen for samarbejdet 
mellem kvarteret og det lokale 
erhvervsliv. Han glædede sig 
over at se det flotte resultat 
og mindedes dengang stenene 
blev lavet: 

»En af pigerne skar en pla-
stiksæk til borgmesteren, så 
han ikke blev beskidt , klaske-
de noget ler op og sagde ’sådan 
gør man’  til borgmesteren.«

Ekrem Günbulut fra byrådet 

og Minna Thøgersen, skolele-
der på Charlotteskolen, ønske-
de også tillykke med det flot-
te resultat og ikke mindst det 
tværgående samarbejde. Som 
Ekrem understregede i sin tale: 

»Det er kun i fællesskab vi 
kan løfte byen og kvarteret.«

Lidt forsinket dukker borg-
mester Michael Ziegler op, 
fuldstændig overrumplet over 
det flotte resultat.

»Jeg kan jo huske, da jeg 
blev bedt om at lave en mur-

sten på stationsforpladsen. 
Jeg kan huske hvordan den så 
ud. Den var lidt deform og lidt 
skæv. Jeg må indrømme, at da 
jeg lavede den sten havde jeg 
ikke set det her for mig – det 
er jo blevet helt fantastisk – jeg 
er fuld af beundring og super 
spændt på, at mure den sidste 
sten ind i bænken,« sagde han. 

Og den sidste sten blev sat 
ind i bænken af borgemeste-
ren, kyndigt vejledt af den 

lokale murer Steen Møller 
Larsen og murerfirmaet Allan 
Pedersen.  

Og så viste vejrguderne sig 
fra deres mere barske side og 
sendte kraftige vindstød og sne 
nedover bænk og mennesker, 
som søgte ly i Aktivitetshuset, 
hvor arrangementet sluttede 
med varm kaffe m.m. 

Pro 

Ikke bare en bænk
HÅNDLAVEDE MURSTEN. Hedehusenes fortid og nutid er samlet i den nye murstensbænk.

Bænken ligner nærmest en skulptur med sine fine mønstre og runde form. Foto: Anders 
Hagedorn

HEDEHUSENE: 27 mennesker 
deltog i Danmarks Natur-
fredningsforenings vandretur 
rundt om Sejlbjerg Mose i He-
dehusene søndag den 23. april.

Vejret var smukt, og delta-
gerne nød den timelange tur, 
hvor medlemmerne af Sejlbjerg 
Moselaug delte ud af deres 

store viden om og glæde over 
mosen.

Nogle af deltagerne i turen 
har boet i området i 30 år, men 
aldrig før oplevet denne lille 
perle af et naturområde.

Turen var den første i Dan-
marks Naturfredningsfor-
enings serie på tre ture, hvor 

den samme rute bliver gået 
med fire ugers mellemrum i 
løbet af foråret.

På den måde kan deltagerne 
se, hvordan landskabet ændrer 
sig med årets gang.

Anden tur er søndag den 28. 
maj kl. 11, med mødested på 
hjørnet af Stenbuen og Sejl-

bjerg i Nærheden ved Hede-
husene.

Tredje tur er søndag den 18. 
juni, samme tid, samme sted..

Sejlbjerg Mose ejes af Byud-
viklingsselskabet NærHeden, 
som er stiftet af Høje-Taastrup 
kommune og Realdania.

Med moselauget på tur

FLØNG: Søndag den 7. maj 
bliver Skovens Dag fejret i 
Fløngskoven. 

Der er et væld af aktivite-
ter for både store og små på 
programmet, når Fløngskoven 
danner rammen om en dag 
med sjove og spændende op-
levelser i det grønne. 

Man kan eksempelvis ople-
ve fåreklipning, prøve lykken 
med hønsebanko og lave mad 
over bål.

Arrangementet finder sted 
fra klokken 10.00 -14.00 og er 
gratis. 

Programmet er spækket med 
både sjove, lærerige og udfor-
drende aktiviteter med noget 
for enhver smag. Der er bl.a. 
mulighed for at opleve jagt-
hunde på arbejde, ponyrid-
ning og se en motorsavsekspert 
lave Fløngskovens helt egen 
træskulptur.

Stort tilløbsstykke
Sidste år deltog mellem 2.000 - 
og 3.000 mennesker i Skovens 
Dag. Arrangementet er et stort 
tilløbsstykke og tiltrækker også 
borgere fra nabokommunerne. 
Skovens Dag arrangeres af Hø-
je-Taastrup Kommune og en 
lang række lokale foreninger, 
som stiller op med aktiviteter.

Tæt på naturen til 
Skovens Dag

Her er det Skovens Dag 2016. Foto: HTK

Foto: Kaj Flindt

Borgmester Michael Ziegler satte den sidste mursten på plads i bænken ved indvielsen. 
Foto: Anders Hagedorn


