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R.F.P... 
 
Riget fattes penge, blev Christian IV’s valgsprog oversat 

til. Det gjorde det jo, og kongen forsøgte at genoprette balancen 
ved at udskrive ekstra skatter. 

Om det lykkedes, kan jeg faktisk ikke huske, jeg var der jo 
heller ikke. Men jeg kom til at tænke på det, fordi noget nær det 
samme er ved at hænde for os, Mosaik, altså, dit gode og uund-
værlige lokalblad! 

 
Der skete jo det, at kassereren på et tidspunkt slog alarm: 

Riget fattes penge! Vi var ellers så glade, vi bliver godt modtaget 
rundt omkring, og de forskellige skribenter har stadig lyst og 
energi til at deltage med indlæg.  

Foreningerne og institutionerne har her mulighed for at 
gøre sig synlige, og du som læser har muligheden for at holde 
dig orienteret om stort og småt, som ikke altid kommer i den 
lokale avis. Kort sagt har vi en klar fornemmelse af, at Mosaik 
har en berettigelse. 

For et halvandet års tid siden begyndte bladet at udkom-
me helt i farver, og det syntes vi, var rigtig dejligt, når nu de fle-
ste billeder jo en gang er i farver. Men det blev jo noget dyrere, 
og da der samtidig blev lidt færre annoncører, blev vi også en 
smule slukørede. Skulle vi virkelig gå tilbage til de grå billeder? 

 
Men aldrig så snart var vi begyndt at snakke om denne 

situation, før hjælpen viste sig. Vi blev straks og uden forbehold 
tilbudt økonomisk støtte fra beboerforeningen, menighedsrådet 
og vandværket. Det betyder, at Mosaik alt andet lige kan fort-
sætte med at udkomme. Tak for det! 

 
Du kan også hjælpe Mosaik med et bidrag, 

se på side 22 hvordan. Vi på redaktionen elsker 
at lave bladet, og vi vil meget gerne fortsætte 
længe endnu! 

 
God sommer! 
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Lellinge Østermarks vejforening 
 

Ved Flemming Olsen, formand 

 

Vi startede året med generalforsamling som blev afholdt 
d.16-3. Flemming og Erik modtog genvalg, hvorimod Ulla øn-
skede at slutte med sit store arbejde i bestyrelsen som kasserer, 
og ind kom Marianne Falck som alle ønsker velkommen i besty-
relsen.  

Der blev talt meget om en vejfest som kan afholdes til 
sommer. 

Ulla fik ros for sin indsats og blev belønnet med blomster 
og vin. 

Nogle dage senere startede cykelklubben sæsonen op i det 
dejlige vejr, de glæder sig alle sammen til juni når de cykler på 
ferie til Falster, Lolland, Langeland, Tåsinge, Ærø og Fyn, så vi 
håber på godt vejr til dem. 

 

Vores årlige loppemarked gik forrygende godt, vi havde 
mange fine ting at sælge. Ulla og Ole havde hentet mange ting 
fra et dødsbo, som vi havde fået lov at sælge, og vi havde da 
også i år pakket mange ting ned. Vejret var med os, men vi var 
da meget glade for Mogens’ telt, for i Danmark kan det jo hurtigt 
ændre sig. 
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Som før nævnt holder vi vejfest for medlemmerne her i 

juni, indbydelserne er på trapperne og hvis vejret holder bliver 
det nok så hyggeligt. 

 
Vi har jo fået to nye beboere, to små piger, og dem ønsker 

vi velkommen. De skal nok få glæde af hinanden, for de skal 
ikke over vejen for at lege sammen. 

 
Cykelklubben drager af den 6. juni og vi ønsker dem en 

god tur. 

Aktiviteter i Seniorklubben 
 
af Finn Hoffmann, formand for Seniorklubben 

 

Seniorklubbens aktivitetsprogram for forår/sommer 2011 
er snart slut og sommerferien står snart for døren, men tilbage 
resterer - i skrivende stund - et besøg hos en trædrejer i Fjellebro 
samt den årlige revytur, der til en afveksling går til den lokale 
revy “Revyperler på stribe“ på Teaterbygningen i Køge. Især 
revyturen bliver det spændende at høre deltagernes vurdering 
af. Vi pensionister er jo noget konservative og det er mit indtryk, 
at det helst skal være, som det plejer van - og det har jo i flere år 
været revyen i Nykøbing Falster. 

 
Jeg tror det bliver nødvendigt, at vi fremover bliver lidt 

mere omstillingsparate, som det hedder på moderne dansk, i 
vort valg af hvor, vi fremover skal tage hen, når vi skal ud. Jeg 
tænker her på, at jeg vil foreslå, at vi så småt begynder at rette 
blikket ind mod København. Det har vi bevidst undgået på 
grund af den kaotiske trafik derinde indtil nu, sådan da. Men 
der er jo masser af tilbud vi går glip af, fordi de ligger i Køben-
havn. Mon ikke vi med den fornyelse, der har fundet sted i Seni-
orklubbens medlemskreds, godt kan begynde at tænke på det, 
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måske ved at tage med toget nu og da. Jeg tror det. 
Ellers kommer vi til at genbesøge for mange af de steder 

vi allerede har været. Jeg tænker f.eks. på Birkegårdens Haver, 
Kjøge Miniby og Sagafjord, som vi netop har sejlet med, bevares 
det var da hyggeligt, meeen! 

 
Første programpunkt i det nye program for efterår/vinter 

bliver grillstegt vildsvin ved klubhuset ligesom sidste år, Sven 
har skudt svinet forlyder det. Hvis du ikke allerede har tilmeldt 
dig, så gør det nu til Grethe. 

 

Et af vores veltjente medlemmer i Seniorklubben og med-
lem af bestyrelsen, Tage Larsen, er død. Æret være Tages minde. 

 

Vi skal have indvalgt et nyt bestyrelsesmedlem til besty-
relsen på generalforsamlingen senere på året i stedet for Tage, 
begynd allerede nu at overveje, om det kunne være noget for 
dig. 
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Orientering fra menighedsrådet 
 
af Bjarne Pedersen, kirkeværge 

 
I denne sommer er der flere arbejder i gang. 

Vi skal have behandlet tagværket for et mindre angreb af bore-
biller. Dette arbejde har været på vej siden efteråret, men det 
virker kun hvis det laves om sommeren. Derfor nu, hvor det skal 
koordineres med at vi sætter automatik på kirkeuret. Selvfølge-
ligt vil de to firmaer helst lave deres arbejde på samme tid, så 
vores graver har ”vundet” en koordineringsopgave. Uret har i 
mange år lidt af det problem, at det enten har været lidt foran 
eller lidt bagud, og der har været for meget arbejde med at få det 
til at passe bare nogenlunde. Planen er, at alle efter sommerferi-
en kan regne med at klokken er det kirkeuret viser, men bliv nu 
ikke alt for overraskede, hvis uret pludseligt er væk. Det kom-
mer tilbage igen, for vi benytter også lejligheden til at få skiverne 
malet, og derfor må de nedtages i en periode. 

 
Der er også noget på vej. Det ene er, at vi arbejder på en 

samlet plan for tilpasning af kirkegårdens indretning. Det er der 
flere årsager til. Antallet af urnenedsættelser er stigende i for-
hold til kistebegravelser. Kister er blevet længere end tidligere 
og arealet til fællesgraven er ved at være fyldt op, så der skal 
gøres noget. Vi har en plan på vej, som vi mener både løser pro-
blemerne og ikke mindst bevarer kirkegården, som vi kan lide 
den. Det glæder vi os til at orientere mere om, når arbejdet er 
færdigt, men der indgår en overvejelse mere, som vi endnu ikke 
har løsningen på. Nemlig om vi kan finde mindre omkostnings-
krævende måder at gøre det på. 

 
Dette spørgsmål hænger sammen med et andet arbejde 

der også er i gang. Som I sikkert har læst eller hørt om i pressen, 
så har regering og folketing besluttet at alle omkostninger 
vedrørende anlæg og drift af gravsteder, skal faktureres 
fuldt ud. Der er ingen tvivl om, at prisen vil stige væsent-
ligt indenfor det kommende års tid, men dette arbejde er 
endnu ikke færdigt. Der arbejdes med det i hele provstiet 
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og der er mange regnestykker der skal gå op, men vær ikke i 
tvivl om at vi søger at begrænse omkostningerne mest muligt. 

 
 

En hilsen fra Lellinges nye præst 
 
En lille vittighed: se, det var ude i et mindre sogn, man fik 

en ung og ny præst. Da han og hans kone fik det første barn, 
blev menighedsrådet enige om at forære dem et sølvbæger. Det 
blev med tiden til 10 børn og dermed også til 10 sølvbægre. En 
dag kom biskoppen på besøg, og han vidste intet om gaverne, 
men han beundrede de 10 smukke sølvbægre, som præsten hav-
de stillet i et lille skab. ”Med forlov”, sagde biskoppen, ”hvilken 
sport dyrker præsten?”. 

 
Jo, der er kommet ny præst i Højelse-Lellinge sogn og jeg 

har fået den ære at lave en lille kort præsentation i jeres fine for-
eningsblad. Jeg hedder Kristina Bay og er 37 år. Jeg har været 
sognepræst i 4 ½ år på Sydfyn nærmere betegnet Faaborg-
Diernæs-Lyø-Avernakø pastorat. Da jeg oprindeligt kommer fra 
Herfølge, har gået på Køge Gymnasium og har boet forskellige 
steder i Danmark, savnede jeg nu det sjællandske og søgte stil-
lingen i Højelse og Lellinge pastorat. Det var en stor glæde at få 
at vide at jeg var indstillet som nr. 1 til stillingen og kunne be-
gynde i mit embede d. 15. marts i år. Det tog ikke så lang tid at 
pakke mine ting, for jeg boede i en 55 m2 lejelejlighed i Faaborg 
og flyttede så ind i den 265 m2 store Højelse præstegård. I min 
indsættelsesprædiken som jeg holdt d. 27. marts i år i de tre kir-
ker jeg tjener i: Højelse, Lellinge og Ølby, hentede jeg da også 
inspiration til min prædiken fra mine mange loppemarkeder jeg 
har været på, for at fylde præsteboligen ud. 

 
Jeg glæder mig meget til at komme i gang med at virke 

som præst og lære jer alle sammen at kende. Det er et dejligt job 
at være præst, for skønt der er en vis rutine i nogle af tin-
gene, så bliver hver tjeneste og hver dag aldrig den sam-
me, når man har med mennesker at gøre. Der findes ikke 
to livshistorier der er ens, ligesom der ikke findes to kon-



9 

firmander der er ens. Man får lov til at komme tæt på folk og 
dele deres store glæder og deres store sorger. Jeg mistede des-
værre pludseligt min mor i 2002 så jeg ved hvad det vil sige at 
miste en elsket. Jeg har stadig min far tilbage og mine 5 søsken-
de. Jeg har en kæreste og han bor i København. I er meget vel-
komne til at hilse på mig i præstegården, der er altid kaffe på 
kanden. Hvis I kunne tænke jer et husbesøg er I også meget vel-
komne til at ringe til mig, så kører jeg ud til jer. Det ville glæde 
mig meget. Nu duer både min ringeklokke og min telefon igen. 
Mit tlf.nr. er: 56169003. Måske ses vi, hvis ikke, vil jeg ønske jer 
alle en rigtig dejlig sommer! 

Kristina Bay 
 

Fra præsteindsættelsen den 27. marts. Menighedsrådsformand Peer 
Kristjansen, provst Lena Rafn, sognepræst Kristina Bay og sognepræst 
Ruth Boysen. 

OBS! Husk menighedsrådets udflugt for pensionister i Lellinge 

onsdag den 10. august. Tilmelding i Brugsen eller hos menig-

hedsrådet. 
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Landsbyudvikling 
 
af Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv 

 
Som det kan læses i Beboerforeningens indlæg, er man nu 

begyndt at spekulere på, hvor og hvordan man kan udvikle Lel-
linge med ny bebyggelse. Der opereres med mindre udstyknin-
ger på udvalgte steder, og det er helt i tråd med byudviklingen, 
som den er foregået hidindtil.  

Lellinge har 
bevaret sit landsby-
præg – så godt, det 
nu kan lade sig gøre, 
når byen er omgivet 
af motorveje – og vi 
har undgået masse-
udstykninger, som 
for altid ville have 
skævvredet sam-
menhængen, både 
byplanmæssigt og i 
forhold til vi menne-
skers identitet som 
borgere i landsbyen 
Lellinge. Vi skal kun 
lige udenfor sogne-
grænsen, før vi fin-
der en kæmpeudstykning i Vemmedrup, som i 1970’erne helt 
kvalte det gamle Vemmedrup. Samme effekt ses i Bjæverskov, 
hvor byens gamle centrum med kirke, skole, forsamlingshus 
osv. kom til at ligge helt udenfor det område, hvor de fleste 
mennesker boede. 

Det var ellers på et hængende hår, at det ikke gik ligeså-
dan i Lellinge. I det gamle sogneråds sidste år i midten af 
1960’erne lå fuldt færdige planer for en samlet udstykning af al 
jord mellem Grønnevej og Overdrevsvejen. Af forskellige årsa-
ger, blandt andet sammenlægningen med Køge Kommune, blev 
planerne udsat og senere helt opgivet. Ligeledes var der konkre-

Lellinge kommune, udstykningsplan 1964. 
(Lellinge Lokalarkiv). 
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te planer om at udlægge området langs Ringstedvej fra Køge til 
Lellinge til industri, men også disse planer blev – heldigvis – 
opgivet igen. I dag er såvel Køge Ås som Krageskoven udlagt 
som fredede områder, og man har fundet andre steder til place-
ring af industri og andet kedeligt byggeri. 

Som nævnt er udbygningen af Lellinge historisk foregået i 
et roligt tempo, så man gennem tiderne har fundet egnede steder 
at udlægge til opfyldelse af tidens behov. Hvis vi skal gøre en 
kort, historisk gennemgang af landsbyens bebyggelsesmæssige 
udvikling, er det passende at starte omkring udskiftningen af 
landsbyens jorder i 1803. På dette tidspunkt var det til at over-
skue: Langt de fleste af beboelserne lå i landsbyen. Spredt om-
kring i landskabet var kun møllen, skovridergården samt en god 
håndfuld af Vallø Stifts skovhuse, som fungerede som ledvog-
terhuse ved indgangene til skoven. Og så naturligvis Gl. Lellin-
gegård på den anden side af åen. 

Landsbyens marker blev drevet af bønderne i fællesskab, 
men ved udskiftningen fik den enkelte gård samlet sin jord på ét 
sted. I de fleste tilfælde blev der bygget et nyt stuehus på den ny 
jordlod, og det gamle blev stående tilbage i byen. Samtidig gen-
nemførtes den store skovfredning i hele Danmark, og bønderne 
kunne ikke længere sætte dyrene på græsning i skoven. De hav-
de med andre ord brug for græsningsareal, og dertil opdelte 
man overdrevet, som indtil da havde været fælles græsningsare-
al. Først udstykkede man en række mindre lodder på ca. 3 tøn-
der land, som fordeltes blandt byens husmænd, som jo også 
havde dyr, der skulle græsse. Disse lodder blev udstykket på 
den vestlige side af vejen, der førte fra landsbyen til skoven Lel-
linge Frihed. Resten af overdrevet blev fordelt blandt de bønder, 
der ikke havde græsningsmulighed; gårdene mod øst havde jord 
ned til Lellinge Å og havde derfor ikke behov for en lod af over-
drevsjorden. 

De første årtier efter udskiftningen blev disse græsnings-
lodder brugt til det, de var bestemt til, ikke mindst fordi jorden 
var temmelig dårlig. Allerede ved udskiftningen havde de vest-
lige marker den dårligste bonitet, og de var desuden overstrøet 
med vandhuller, vild bevoksning og store sten. Men efterhånden 
blev jorden ved hårdt arbejde gjort mere dyrkningsværdig, og 
flere af husmændene begyndte – under Vallø Stifts minutiøse 
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forskrifter – at bebygge jordlodderne. Ofte var det i forbindelse 
med børnenes behov for at ”få deres eget”, altså at den nygifte 
søn eller datter flyttede ind på jordlodden og de gamle forældre 
blev boende i huset i byen. Det samme skete med gårdenes 
græsningslodder, som atter gennemgik flere opdelinger, f.eks. til 
fordeling mellem to sønner. Siden har der været mange opdelin-
ger og sammenlægninger på overdrevet, så det kun er de færre-
ste af de oprindelige skeldragninger, der er til at få øje på. 

Den næste større udstykningsbølge kom i begyndelsen af 
1900-tallet, hvor befolkningstallet som helhed steg kraftigt. I lø-
bet af 1800-årene havde folketallet holdt sig jævnt under de 400, 
men fra 1906 til 1921 voksede det eksplosivt fra 383 til 609. Hvor 
det førhen var Vallø, der ejede al fast ejendom i Lellinge, havde 
afskaffelsen af det gamle livfæste gjort, at næsten alle ejendom-
me var privatejede med ret til at sælge, naturligvis også ved ud-
stykning. Og det var der mange, der benyttede sig af, bl.a. blev 
der udstykket langs landevejen på det nuværende Byledet samt 
begyndende på Krageskovbakken og Østermarken. Indvielsen 
af Køge-Ringstedbanen i 1917 aftedkom flere samlede udstyk-
ninger, idet der ved linieføringen blev en del landbrugsjord skå-
ret fra, som var velegnet til småbyggeri. Bl.a. i Lellinge Øster-
mark, ved baneskæringen på Grønnevej og omkring det davæ-
rende stationsområde blev der bygget meget nyt. Stationen lå 
oprindelig et stykke fra byen, men da skolejorden ved det nye 
skolebyggeri i 1909 blev frasolgt og udstykket, blev der i de næ-
ste årtier også bygget her, så Lellinge Station og landsbyen blev 
ét. 

I mellemkrigsårene og faktisk indtil der kom gang i hjule-
ne igen i 1950’erne, lå udviklingen ret stille. I 1950’erne og 60’er-
ne blev der bygget enkeltvis hist og her, nogle af de store grunde 
blev splittet op i 2-3 mindre, og byggeboomet, som man opleve-
de det overalt, gik som ved et mirakel udenom Lellinge. Den 
mere eller mindre ufrivillige forsinkelse gjorde, at man nåede 
ind i tider, hvor det var mere moderne at tænke sig om, når det 
drejede sig om byplanlægning. I midten af 1970’erne udstykke-
des boligområdet Sønder-, Nørre- og Vesterledet med senere 
udvidelse af Vesterledet med dobbelthusene. Få år senere fulgte 
den samlede udstykning af Gåseledet, som blev bebygget i 1981. 
Gartnergrunden på Strædet og ”Gede-Hans”’ grund samme-
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steds blev bebygget med andelsboliger i 1988-92. 
Kommunen ejede jorden fra den tidligere Blegdamsgård 

ud langs Grønnevej, og i begyndelsen af 1990’erne blev det be-
sluttet at udstykke en del af marken her til andels- og ejerboli-
ger. De sidste rundballer på marken kunne man se i 1995. I 2002-
03 blev der udstykket endnu et stykke mod syd, så der i dag er 
sammenhængende bebyggelse langs Grønnevej, men stadig med 
en stor, grøn kile mellem Grønnevej og Overdrevsvejen, og altså 
ikke den selvstændige bydel, det ville have været, hvis datidens 
politikere havde gennemført den oprindelige plan. Den forelø-
big seneste udstykning i Lellinge er ældreboligerne i den tidlige-
re park, de blev taget i brug i slutningen af 2005. 

Første etape af Gåsebro under opførelse, 1981. (Lellinge Lokalarkiv). 

HJÆLP SØGES! 
 

Da vi ikke længere har abonnement på Dagbladet, søger vi hjælp fra en 

person, der abonnerer og enten vil gemme dagens aviser til os, eller 

endnu bedre, vil forestå udklip fra avisen af emner, der vedrører Lellin-

ge. Hvis du er interesseret, bedes du henvende dig til: 

 

Henning 56660077 - Bodil 56820485 - Bodil 56821196 
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”Med naturen i fokus”. 
 
Af Kenneth Dencker, pæd. stud., Lellinge SFO. 

 
”Hvornår lægger hanen æg”, spørger et barn. ”Haner lægger 

sgu da ik’ æg” svarer en anden. 
Hvad er mere naturligt for at kunne forstå naturen, end at 

komme ud og se og opleve den. 
I perioden april til juli er naturen rykket indenfor på Lel-

linge SFO. Det er kommet til udtryk på flere forskellige måder. 
Vi har 6 forskellige værkstedsaktiviteter sideløbende med hinan-
den i ugerne frem til juli. ”Naturen som dekoration”, ”Hvordan 
laver man papir”, ”Knivskæfter”, ”Knogler og kranier”, ”Fra 
jord til bord” og ”Møbler af grene”. 

 
Fælles for dem alle er at vi gerne vil formidle naturen som 

en ressource til børnene, altså hvad kan man bruge naturen til 
og næsten vigtigere hvordan bibeholder vi den som en ressour-
ce. Det sidste har givet mange spændende snakke. I 
”knivskæfter” og ”Møbler af grene” har vi indsamlet træ til for-
arbejdning, og her har man ikke bare kunne tage hvad man ville 

fra træet, uden at sik-
re sig at træet kan 
leve videre bagefter. 
 
Ture ud af huset giver 
andre oplevelser og 
det er vigtigt for vo-
r e s  p r o j e k t .  I 
”Naturen som deko-
ration” og ”Knogler 
og kranier” er det 
blevet til en del ture 
ud af huset. De har 
været i skoven, langt 
ude på marken og en 
hel dag på stranden. 
Vi har gerne villet 
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give børnene nogle op-
levelser i naturen samt 
at tage noget materiale 
med hjem fra naturen 
til brug i værkstedsfor-
løbene. 

 
Tænk på naturen 

hver gang du tager et 
nyt stykke papir. I 
”Hvordan laver man 
papir” fremstiller vi 
genbrugspapir. Her har 
essensen været at give 
børnene en indsigt i 
hvor meget træ der 
bliver brugt i fabriksfremstillingen af papir. Derudover har bør-
nene selv fremstillet papir som de kan tegne på uden at vi har 
skullet fælde nye træer. 

 
Vi må slå ihjel hvis vi vil have kød på bordet. I vores ”Fra 

jord til bord” har vi i to uger haft 2 haner til at gå nede på lege-
pladsen. Dem har vi fodret og snakket meget om, hvordan de 
spiser og hvorfor de galer osv. Enden på de to uger blev slagt-
ning af hanerne sammen med børnene og derefter tilberedning 
over bålet. Det blev til en god suppe, samt en oplevelse af dyret 
som et levende væsen der smager godt som mad. 
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Udbygning af Lellinge 
 
Af Peer Kristjansen og Jan Meilby 
 

Da den seneste kamp for Lellinge Skoles overlevelse blev 
udkæmpet, var det meget tydeligt, at børnetallet i de kommende 
mange år var faldende på vores skole. En udvikling som hidtil 
ville medføre en udbygning af Lellinge. Nu er det sådan, at den 
nuværende lokalplan - Rammeplanen for Lellinge - ikke giver 
flere udbygningsmuligheder, ud over lidt ”hul udfyldning” en-
kelte steder. Og det er ikke tilstrækkeligt til at hindre det falden-
de børnetal i Lellinge området. 

 
Årsagen til, at Lellinge Skole var lukningstruet, er udgif-

ten til skolen målt pr. elev. Hvis elevtallet falder yderligere, så 
stiger udgiften målt pr. elev. Og det er ikke en situation, som 
kan fortsætte i en virkelighed, hvor kommunerne bliver presset 
økonomisk. Sagt med andre ord, så overlever vores skole ikke 
ret meget længere, hvis ikke det lykkes for os at få flere elever på 
skolen. 

 
Så der skal udarbejdes en ny rammeplan for Lellinge, som 

beskriver, hvor det vil være muligt at placere en udbygning. For 
Beboerforeningen vil have en udbygning af Lellinge, så skolen 
overlever. 

 
Mange kender - og har hørt om - denne problemstilling. 

Det nye er, at Beboerforeningen nu er kommet så langt i arbejdet 
med at udforme et forslag til en ny rammeplan, at vi kan præ-
sentere forslaget. Forslaget sikrer en byudvikling, samtidig med, 
at det smukke ved Lellinge bevares. Lige som den nuværende 
rammeplan, som f.eks. sikrede udbygningen af Grønnevej, sam-
tidig med, at Lellinges særlige form blev bevaret. 

Det nye forslag til en ny rammeplan fortsætter denne linje. 
Det smukke ved Lellinge er ikke i fare og vil ikke forsvinde. 

Der skal også kun udbygges så meget - og i et sådant tem-
po - at børnetallet i Lellinge fastholdes, eller kommer til at stige 
lidt, så elevtallet på Lellinge Skole bliver tilstrækkeligt højt. 
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Lellinge Beboerforening peger på følgende områder: 
Langs med Overdrevsvejen fra området ved Granledet og 

Agerledet og syd over, på en sådan måde, at ”det smukke ved 
Lellinge” - stjerneformen - bevares. Ligesom udbygningen af 
Grønnevej. 

Denne placering er ikke ny. Den var også med, da den 
nuværende rammeplan blev udarbejdet. Daværende formand 
for Beboerforeningen, Karen Pedersen og Jan Meilby har set de 
tegninger, som Køge Kommune havde, da ældreboligerne skulle 
etableres. 

I området lige syd for Ringstedvejen og vest for bebyggel-
sen ved Sønder-, Vester- og Nørreledet. 

Denne placering er heller ikke ny. Den var også med sidst. 
Men det er nyt, at Beboerforeningen nu foreslår, at vejadgang 
sker fra Ringstedvej, så vejene i Lellinge ikke belastes yderligere. 

For at sikre en ny vejforbindelse mellem Byledet ved 
Brandstationen og frem til Grønnevej, foreslås en mindre udbyg-
ning langs Grønnevej og langs den nye vejforbindelse. 

Denne placering er ny. Det er tanken, at udbygningen dér 
skal sikre en vejforbindelse. 

 
Lellinge Beboerforening vil senere udsende forslaget, som 

med tegninger viser placeringerne af alle udbygningsmulighe-
derne. 

Har du en holdning til forslaget til en udbygning af Lellin-
ge, så tag endelig kontakt til Lellinge Beboerforening. På Beboer-
foreningens nye hjemmeside vil der blive mulighed for at debat-
tere. 
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Naturforsker i Skovsneglen 
 
Af Gitte-Marie Nørgaard, forælder 

 
I skovsneglen er det igen blevet tid til at finde solcreme, 

hængekøjer og forstørrelsesglas frem – det er blevet sommer. 
Det er årstiden hvor fugle og andre dyr har unger, insekterne 
flyver fra blomst til blomst, og det myldrer med kryb og smådyr 
som skal udforskes. Det gælder om at lege, udforske og lære 
noget om naturen omkring os. 

Igen i år kom påskeharen forbi til stor begejstring for både 
børn og voksne. I dagene op til påske havde børnene lavet en 
rede af græs og grene som omhyggeligt blev lagt ude ved mar-
ken. Hvert barn lagde gulerødder i reden til påskeharen, og næ-
ste dag havde påskeharen spist alle gulerødderne, og i stedet 
lagt chokolade påskeæg som tak for gulerødderne. Det var en 
stor overraskelse for børnene. 

 
Den 2. april var 
der arbejdsdag. 
Mange forældre 
var mødt op 
med værktøjs-
kasser, maling 
og vinduespud-
sergrej mm. Der 
blev bl.a. lavet 
skydedøre til 
den nye bålhyt-
te, en trækvogn 
til børnenes 
drikkedunke og 

bogrummet blev renoveret, så det nu fremstår lyst og indbyden-
de med farverige sækkestole og nye bøger. Tak for indsatsen til 
alle der gav en hånd med. 

 
I starten af året blev der lavet en børnemiljøvurdering, 

hvor alle børnene skulle svare på et spørgeskema med hjælp fra 
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forældre. Der blev spurgt ind til det psykiske, fysiske og æsteti-
ske børnemiljø. Skovsneglen opnåede et flot resultat. Dog havde 
flere at børnene påpeget en træstub på legepladsen, som man 
altid faldt over. Ved fælles hjælp har børn og voksne fået gravet 
stubben op, så nu skulle den ikke længere volde problemer. 
Stubben er nu pyntet med farverige silkebånd og hænger i loftet 
i bålhytten sammen med 4 mindre i hjørnerne. 

 
Den 25. marts afholdte børnehaven teaterforestilling for 

forældre og søskende. Stykket var baseret på historien om 
”Bukkebruse”. Trolde og bukkebruser i alle størrelser myldrede 
over og under broen, der var velplaceret blandt kulisser og spot-
light. Med stor koncentration både sang og trampede børnene 
på broen foran et meget begejstret publikum. Aftenen var ligele-
des en ”farvelfest” for de store børn, der skulle starte i SFO til 
april. Der blev sagt farvel til Amalie, Anton, Isabella, William, 
Andreas, Rebecca, Mathies og Rose. Pøj, pøj med skoletiden til 
Jer. 

Nye børn er kommet til. I forårs månederne er der blevet 
sagt ”Velkommen i Skovsneglen” til Mads B, Malthe S, Luka, 
William N, Selma, William D, Kasper, Malthe H, Sofie og Julie.  
Må I få en sjov og lærerig skovsnegle tid. 

Til slut vil vi gøre opmærksom på, at Skovsneglen holder 
åbent hus fredag d.12. august 2011 kl. 15.30 til 17.30 hvor indvi-
else af den nye legeplads vil finde sted. Alle er velkomne. 
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Naturdagpleje 
 
af Janne Ørtoft, dagplejer 

 
Vi er nu kommet godt igennem foråret og er på vej ind i 

sommeren. 
Vi er siden sidst alle blevet certificeret som 

”naturdagplejer”. Dette skete med standerhejsning af det grønne 
flag med dertil hørende taler i vores legestue i Vemmedrup. Vi 
var endda i Dagbladet. 

Foråret er gået med naturen i alle henseender. Vi har væ-
ret på havnen i Køge, hvor vi også besøgte fiskehandleren. Vi så 
mange forskellige fisk, rørte ved dem. Børnene var også med til 
rense fiskene. I øvrigt til stor underholdning for børnene. Efter 
vi havde renset fiskene blev de tilberedt, så vi kunne spise dem. 

Dagple-
jens dag d. 11. 
maj blev i år 
afholdt i Bjæ-
verskovs Spej-
derhytte, hvor 
vi var hele 
dagen. Børne-
ne, barnevog-
ne og hvad vi 
ellers skulle 
bruge, blev 
afleveret der-
ude af alle 
f o r æ l d r e n e . 
Da alle var 
kommet blev flaget hejst med sang.  Herefter gik vi gang med en 
masse aktiviteter. Vi samlede blade, blomster, græs og andet 
som vi kunne finde rundt omkring i naturen. Alle disse ting 
brugte vi så til at tegne med. Vi gravede også syltetøjsglas ned 
som fælder, for at se om vi kunne fange nogle insekter, som vi 
kunne se på. Vi ville selvfølgelig sætte dem fri bagefter. Men 
der var nu ikke nogen, der lige havde fundet hen til netop vo-
res fælde. 
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Der blev 
plukket bræn-
denælder, som 
blev kogt til 
suppe over bål, 
som vi alle skul-
le have til fro-
kost. Børnene 
smagte på det, 
nogen kunne 
lide det, andre 
kunne ikke.  

S k o v e n 
bliver brugt 
flittigt i dagple-
jen. Planen er, at vi skal mødes ovre ved ”festpladsen” en gang 
om ugen, hvor vi så laver forskellige aktiviteter.  

En gang om måneden mødes vi til fælles spisning i sko-
ven, hvor vi nyder vores medbragte mad i naturen. På denne tur 
vil vi som forsøg prøve at lade børnene få deres middagslur i 
barnevognen i skoven for så først gå hjem efter denne. 

 Vores bedsteforældredag i år måtte vi holde indenfor, da 
vejret ikke lige var med os. Det regnede det meste af formidda-
gen.  Men vi fik hygget med kaffe, the og masser af kage.  Bed-
steforældrene og deres barnebarn fik plantet en fin blomst eller 
plante ude omkring på vores legeplads. Så alt i alt en vellykket 
eftermiddag. 

 
 
Siden sidst har vi sagt farvel til 
Ulrikke, Bertram, Luka, William, 
Selma, William D, Kasper, Julie. 
Og velkommen til Ella, Kalle, Lu-
ka, Oskar og Tristan. 
 
Alle vores børn, deres søskende og 
forældre ønskes en dejlig sommer 
fra dagplejen i Lellinge 
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 ØKOLOGISK GEDEKØD 
 

Lavt fedtindhold! Køller 85.-/kg. Ryg 80.-/kg. 

Spegepølse kr. 125.- (ca. 1-1½ kg). 

Se masser af spændende opskrifter på 

www.koedgeder.dk/kogebog 
 

Anette og Peter Urban 

Overdrevsvejen 76 - 57 53 40 90 

Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

Bil 20 33 30 59 Tlf./fax 56 82 02 73 

 

 

 
Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77 

TAK! 
 
Tak til vore støtter, både erhvervsdrivende og private. 
Er der virksomheder, der ønsker at støtte Mosaik gennem 

tegning af annonce, kan henvendelse ske til Støtteforeningens besty-
relse, se side 2 nederst.  

Vi tager også meget gerne mod bidrag fra private, her kan Støtteforenin-
gens bestyrelse ligeledes kontaktes, eller bidrag kan indbetales på bankkonto 
nr. 4865 795467 i Danske Bank. 

Alle bidrag går ubeskåret til fremstilling og udsendelse af Mosaik, da 
alle i såvel Støtteforening som redaktion arbejder gratis. 

Venlig hilsen 
Støtteforeningen for Lokalbladet Mosaik, bestyrelsen 

 

Støt vore lokale sponsorer 
 - de støtter os! 

Mosaik støttes også af 

 
LELLINGE BEBOERFORENING 
LELLINGE MENIGHEDSRÅD 

LELLINGE VANDVÆRK 



23 

Lellinge Container & Kran A/S 
Industrivej 7 
4600 Køge 

 

KRANBILER 8-150 t.m. 

AFFALDSCONTAINER 

SKIBSCONTAINER 

KØREPLADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 56 66 24 11 
Telefax 56 63 84 01 

info@lck.dk 
www.lck.dk   

 

 

 

 

LELLINGE - tlf 5682 0324 

 

Dejlig lokalt til daglig! 

 

 

 

   

 

 

   
 

Jan Uldahl 
Malermester 

Nybyg - Stort & Småt - Spartling af beton & 
gips - Alt malerarbejde 

Byledet 8, Lellinge 
Tlf. 56 82 24 17 Mobil 20 99 01 24 

Fax 56 82 24 16 

Salg / Udlejning 

Ringstedvej 200,  
Lellinge, 4600 Køge 
Tlf./Fax 56 66 07 18 

Bil 40 15 06 18 
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Dem, der ikke blev plads til... 

ønsker 
god sommer! 


