Overfor Høje Taastrup kirke, Bygaden 53, ligger Klostergården hvor der er mulighed for en pause og vand, og
evt. overnatning, se under overnatningssteder.
www.klostergaarden.net

Den danske Pilgrimsrute
Nordsjælland 4 - 4
Ballerup - Roskilde

Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets.
Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg ”Den
danske Pilgrimsrute” på http://hiking.waymarkedtrails.org/da/

Hedehusene:
Ansgar kirke, Hovedgaden 367, 2640 Hedehusene,
blev opført i 1921 som
hvidkalket sandstenkirke.
Det indvendige af kirken
er renoveret i 2004 til et
totalt ﬂeksibelt og moderne kirkerum.
Ved kirken står den formodentlig ældste runesten i Danmark, Kallerupstenen fra ca. år 826.
Bænke og drikkevand.

Ballerup kirke

Afstande:

Ballerup – Høje Taastrup 15 km
Høje Taastrup – Roskilde 15 km

Kallerupsten
www.hedehusenekirke.dk
Fra Hedehusene følges Hovedgaden (Roskildevej)
mod Roskilde, det er en meget lidt inspirerende 8 km
vandring til Roskilde. Tag evt. toget fra Hedehusene til
Roskilde.
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I Risby kan fortsættes lige ud ad Ledøjevej i stedet for
at følge afmærkningen til venstre ad Risbystræde. Efter ca. 500 m er der en Vikingelandsby oprettet i 1992
af Albertslund kommune.
Fra Vikingelandsbyen fortsættes ad stien Stuekærvej
gennem skoven mod syd til Bousagervej (første krydsende vej), hvor der tages til højre, efter ca. 100 m tages til venstre ad Risby Mosevej, den afmærkede rute.2

Høje Taastrup Kirke
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Ruten går gennem Risby, en velbevaret, idyllisk landsby, formodentlig grundlagt i vikingetiden år 800-1000.
Kirkekontoret åbent mandag-torsdag kl.10-14, torsdag
tillige kl. 15.30-17, tlf. 4043 4393. Bænke og drikkevand.
Og hvor Danmark siden mistede Skåne, Halland og
Blekinge under fredsforhandlingerne i præstegården i
de skæbnetunge februardage i 1658.

Seværdigheder:
Ballerup: Ballerup kirke, St. Jacobs kirke, se folder
Nordsjælland 3-4

Høje Taastrup Kirke, en landsbykirke fra middelalderen, der er kendt fra Danmarkshistorien som den kirke, ved hvis fod kongeslaget blev udkæmpet mellem
Svend og Knud i 1149.
Høje Taastrup:

