En tur i vikingernes
fodspor

Til Spejdernes Lejr kan de mindste spejdere komme ud på
Kroppedal Museum og sno lindebast og lave amuletter.
Man har brugt lindebast helt tilbage til stenalderen, hvor
man har bundet fiskeruser sammen med basten.
I vikingetiden har man lavet reb af lindebast. Der er også
gjort en del arkæologiske fund af genstande, som ikke
har nogen særlig funktion eller er i miniature størrelse, og
som sandsynligvis har fungeret som amuletter. Vi skal sno
lindebast til vores amuletter, der er en kombination af ting
fra naturen og materialer fra museet.
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Om Turistforeningen
Høje-Taastrup Turistforening er stiftet i 1994
Formålet er at bygge en professionel turistinformation op og at markedsføre Høje-Taastrup kommune.
På hjemmesiden www.hojetaastrup.dk bl.a. under
”Oplevelser” kan du se de mange spændende ting vi
har i kommunen som er værd at se og opleve.
Velkommen i kommunen!
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Samtidig kan de spejderledere der er med børnene gå på
en historievandring, hvor de kan læse højt af historien om
vikingerne fra området, mens de besøger markeringen af
et vikingelanghus og vikingebroen Haralds Bro over
St. Vejleådal.

Find os på kortet

Historievandringen kan spejderlederne gå med halvdelen
af gruppen, mens den anden halvdel laver amuletter. På
vandringen kommer man forbi et sted med markeringen
af et vikingelanghus og en vikingebro. Her kan lederne
læse op af historien om de vikinger, som arkæologerne har
fundet ved Snubbekorsvej – de blev nemlig begravet der.
Måske har de boet i langhuset på vandringen og måske har
de sejlet over St. vejleådal eller haft en bro, som den der
står der nu.

www.racehall.com

Kroppedals Allé 3 - 2630 Taastrup
www.kroppedal.dk
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Hedeland MTB

www.hedeland-mtb-tours.dk
2
3

Racehall

Paintball Parken

CPH Air Experience

www.airexperience.dk
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Bowling/Minigolf/Events

www.city2.cecilies.dk

Zleep Hotels

www.zleep.com
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www.paintballparken.dk
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Helicompany

www.helicompany.dk
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Taastrup ByMidte

www.taastrupbymidte.dk
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Hedehusene

www.hedehusene-erhvervsforening.dk
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Kroppedal Museum

www.kroppedal.dk

www.hojetaastrup.dk

Tilbud og masser
af oplevelser
til Spejdernes Lejr
2022 i Hedeland

To hyggelige handelsgader, hvor du kan finde
sp spændende specialbutikker, daglivarebutikker
og gode spisesteder samt mange p-pladser
Taastrup ByMidte

Mens børnene er i svømmehallen eller på skaterbanen,
er mor og far velkomne i Taastrup ByMidte, hvor der
et rigt udvalg af specialbutikker, daglivarebutikker,
spisesteder, vinbar samt torvemarked hver fredag.
Der er gratis 2-timers parkering og tæt på S-tog og
busser.
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Hedehusene

Hovedgaden i Hedehusene byder på dejlige spisesteder, spændende butikker og mange dagligvarebutikker samt gode p-muligheder.
Gode transportmuligheder med tog og busser.
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Gode til
bud lige
i nærhe
den

Action
for hele familien
Der er masser af muligheder
for at få en rigtig god dag med mange
actionprægede oplevelser
for hele familien.
Find ativiterne
på kortet
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Taastrup Hovedgade - www.taastrupbymidte.dk

Hedehusene

Hovedgaden - www.hedehusene-erhvervsforening.dk
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