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Sommer og samarbejde 
 
Det summer af sol over engen, javist, men rykker man op i 

”indre city”, er det ikke sol, men store grovtyggende 
vejmaskiner, der summer - for at sige det mildt. 

 
Efter 30 års dagligt slid (og enkeltstående mishandlinger) 

er der nu endelig blevet tid og råd til at renovere de mest 
benyttede veje i Lellinge, og det skal som bekendt være skidt, før 
det bliver godt. Alt i alt må man dog sige, at trafikken kun i 
ringe grad har været generet af vejfolkene og det samme gælder 
forhåbentlig beboerne! 

 
Det har været dejligt i løbet af foråret at opleve, hvorledes 

man finder sammen omkring fælles projekter i Lellinge. 
Seniorklubben arrangerede ”Gud og gule ærter” sammen med 
kirken, kirken holdt til gengæld fastelavn sammen med 
Beboerforeningen, og har nogle dejlige stunder med besøg af alle 
dagplejebørnene året igennem. Endelig har Beboerforeningen 
holdt loppemarked sammen med Forældreforeningen og 
DagliBrugsens blomstermarked. 

 
Der er sikkert endnu flere eksempler på samarbejde, og 

det er helt utroligt positivt, fordi det er ”networking” på et 
bredere plan end det personlige (men det er det også), og det er 
med til at kigge længere ud, når projekter og andre aktiviteter 
skal planlægges. At det ofte er Tordenskjolds soldater, der må 
troppe op, er vel som de fleste steder, men når først den lille 
strøm bliver til en bæk, støder der altid flere til. Og hvad kan 
man sige - Tordenskjold har nok flere soldater, end man tror, 
når de samles flere steder fra! 

 
God sommer til alle! 
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Besøg på Christiania 
 
af Grethe Ottesen 

 
Den 9. maj 

2012 drog 18 
medlemmer en 
tur til København. 
Der havde længe 
været debat i 
bestyrelsen, om 
der mon var 
stemning for en 
tur til København. 
Man var bange for 
at nogle måske 
ville blive væk, 
men bestyrelsen blev enige om at lade det komme an på en 
prøve, så der blev planlagt en tur til Christiania. Vi mødtes ved 
klubhuset på Baneledet, hvorefter vi gik ud på Ringstedvej og 
tog bussen til Køge station. Her blev vi sat af lige ved siden af S-
toget, som vi tog ind til Nørreport. Her blev vi på rulletrapper 
transporteret til Metroen, som kørte os ud til Christianshavns 
Torv. På vej ned ad Prinsessegade blev der forespurgt, om der 
var stemning for at runde Vor Frelser Kirke. Forslaget blev 
positivt modtaget. Det er jo en mægtig stor kirke sammenlignet 
med vores lille landsbykirke. 

 
Da vi ankom til Christiania var der tid til at få noget at 

spise, inden vi skulle møde vores rundviser kl. 13.30. Da nogle 
havde fået noget at spise og andre noget at drikke, gik vi ned for 
at møde vores rundviser, som hed Morten og var en ”gammel” 
slumstormer og BZ’er, som han betegnede sig selv. Han havde 
boet på Christiania siden 1974, og havde en rigtig god indsigt i 
hele Christiania og kunne svare på vores spørgsmål. Han 
fortalte om starten derude, hvad de selv havde lavet frem til i 
dag, om ”folkeaktierne” og forhåbningerne for Christianias 
fremtid. Han viste os rundt på hele Christiania. Vi så ”Pusher 
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Street”, vi så huset hvor naverne boede når de var der og hjælpe, 
vi så ”Kvindesmedien” og Den grå Hal, hvor de hvert år til jul 
bespiste ca. 3.000 hjemløse. Han fortalte også at de i Den grå Hal 
havde holdt koncert, hvor kronprins Frederik og kronprinsesse 
Mary havde deltaget, så nu kunne de prale af at være ”kongelige 
leverandører”. Han viste os rundt meget længere tid end vi 
havde betalt for.  

 
Da vi så havde sagt farvel til ham, var det tid til at få en 

kop kaffe og en basse til en meget rimelig pris. Så spadserede vi 
ned mod Christianshavns Torv, hvor vi tog Metroen til 
Nørreport og S-toget videre til Køge og til sidst bussen hjem til 
Lellinge, men så var det også begyndt at regne, ellers havde det 
været perfekt vejr med lidt sol og ikke for varmt, og vi ankom til 
Lellinge kl ca. 17.30 og der var nok nogen der var godt trætte. 
Det havde jo været en lang dag, og nogle havde aldrig været på 
Christianshavn eller set Vor Frelser Kirke, men alle var enige om 
at det havde været en meget vellykket dag, og at det absolut 
ikke skulle være sidste gang, der skulle planlægges tur til 
hovedstaden. 
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Indianerlejr! 
 
af Hanne Mathiesen, Dagplejegruppen i Lellinge 

 
Først i maj indrettede vi en indianerlejr på Vindegård i 

Vemmedrup. Vi havde fra en tidligere dagplejer lånt både 
indendørslokaler og udendørs rum, så vi kunne indrette vores 
indianerlejr med bålplade, tipier og naturforhindringsbane, for 
ikke at snakke om vores to ”jernheste”, der skabte megen glæde. 

Det var 3 rigtig dejlige dage, hvor børnene og vi andre 
nød den skønne friske luft og de åbne vidder på prærien, og vi 
sluttede af med at invitere forældre, bedsteforældre og søskende 
på kano i svøb, kaffe og indianerkage, som dog druknede i regn 
den sidste time. Her er en lille billedkavalkade: 

Vi siger farvel 
til Valdemar og 
Nia, som skal 
videre i børne-
have, og goddag 
og velkommen 
til Silas og 
Naomi. 

Ugh! U
gh! U

gh! 
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Vi tegner med kul fra bålet! 

Ponyridning! 

- Og til sidst blev det regnvejr! 

Alene i tipien... 
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Østermarkens vejforening 
 
Formand Flemming Olsen 

 
Så er vi her igen og solen skinner, det er da dejligt. 
Vores julefrokost blev holdt hos Marianne og Peter og der 

var pyntet fint op med røde ting i deres dejlige stue. Masser af 
mad og en lille dram til silden som ved de fleste frokoster i 
Danmark 

Vi legede pakkeleg under megen grin, alt i alt en dejlig 
dag. 

 

 
Generalforsamlingen blev holdt hos Ulla og Ole som altid 

er søde til at åbne deres hjem. Tak for det. 
Bestyrelsen kom en del på arbejde da der var forskellige 

forslag der skulle drøftes. 
En ny beboer er flyttet ind og vi ønsker rigtig hjertelig 

velkommen. 
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Det blev besluttet at der skal laves en telefonliste som skal 
omdeles til alle der vil være med. Så kan vi ringe til hinanden 
hvis vi ser ”skumle” personer luske rundt hernede. Dette er 
under opførelse. 

 

 
Vi holdt loppemarked den 1. søndag i juni og vejret var da 

rimeligt godt, men der kom ikke så mange besøgende som der 
plejer, men vi som passede boden havde en rigtig god dag. 

Når der ikke kommer så mange, så kommer der jo heller 
ikke så mange penge i kassen, så nu må vi være kreative med 
julefrokosten. Tingene skal jo passe sammen. 

 
Herfra ønskes en rigtig god sommer til alle. 
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På skovtur med en flok skovsnegle på en af 
forårets første dage. 
 
Af Gitte Marie Nørgaard (forælder) 

 
”Dét må jeg bare opleve!” Sådan har jeg tit tænkt, hver 

gang mine to børn er kommet hjem, og har fortalt om deres 
skovture med børnehaven. For hvad er det egentligt for noget 
med giraftræer, soldaterstier og grillede skumfiduser i skoven? 
Og skovvognen; hvad mon den kæmpe vogn dog indeholder? 
Selv har jeg aldrig gået i børnehave, så det var absolut et ukendt 
land for mig, da jeg en solskinsdag i marts måned fik lov til at 
komme med Skovsneglen på tirsdagsskovtur.  

Kl. 8.45 stod skovvognen pakket og klar. De små 
skovsnegle fandt hurtigt deres vante plads, og holdt godt fast i 
håndtagene på hver side af skovvognen. De større børn fik hver 
en sidemakker uden noget bøvl, og rækken af forventningsfulde 
børn blev dannet. Gule refleksveste blev delt ud til de vokse, for 
i skoven må børnene ikke gå længere væk, end at de kan se de 
gule veste. Nu var alle klar til afgang. 

Vi skulle til Girafskoven, som er på den anden side af 
Ringstedvejen. En John Deere traktor var ved at sprede 
kunstgødning – den skulle der selvfølgelig holdes øje med. Så 
kom postbilen, og posten hilste glad med armen ud ad vinduet 
til alle børnene. De kendte vist hinanden. En lille pige ville gerne 
holde i hånd. ”Selvfølgelig” tænkte jeg og gav hende min hånd. 
Det blev jeg dog frarådet med den begrundelse, at ”det styrker 
børnenes motorik, at de går selv”. ”Tja, det kan jeg da egentligt 
godt se”. 

Turen over Ringstedvejen foregik på en yderst rolig og 
meget struktureret måde. Der blev ikke brugt så mange ord. 
Børnene kendte igen deres pladser, og kun én voksen havde 
kommandoen til at bestemme, hvornår vejen måtte paceres. 
”Smart” tænkte jeg. 

Så var vi fremme og jeg skulle præsenteres for Giraftræet. 
Med lidt god fantasi kunne træet vel godt minde om en giraf. 
Det er et stort træ, og holdningen er, at kan man ikke selv 
komme op, så kan man heller ikke komme ned. Så der blev aset 
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og maset og kæmpet for at komme op. For de børn der besejrede 
giraffen, var det muligt at komme ned ad ”brandstangen” – et 
tyndt træ, der dog var stærkt nok til, at man kunne glide ned ad 
det. Der er en regel når man er i skoven, som alle børn kender; 
man må kun klatre i de træer, hvis grene er større end ens egen 
overarm. 

Skovvognen blev åbnet, og hvad den dog ikke kan 
indeholde. Reb, der kan bruges som gynge, en rebstige, 
formiddagsmadder, liggeunderlag, dyner og myggenet til 
sovebørnene, bøger om skov og natur, termokander, klapstole, 
toiletpapir og meget andet. Toilet var der også tænkt på, dvs. en 
slags skammel med hul igennem, som nøje blev placeret, så alle 
børn vidste hvor den var. 

Der var fri leg indtil, at vi skulle have frokost. Det betyder 
ikke, at de voksne bare holder kaffepause. De voksne var med i 
det der foregik. En af pigerne fandt en stor skarnbasse, og en 
dreng fik fuglelort på hånden. En bunke grene var dér, hvor der 
skulle grilles skumfiduser. Nu havde jeg lige sat næsen op efter 
skumfiduser, men en af drengene forklarede mig, at det var 
tørrede blade, som vi skulle sætte på en pind, og ”lege” at vi 
grillede dem over bålet, som slet ikke var et rigtigt bål. ”Sjovt, 
som børn har fantasi”. Med støtte fra en voksen gyngede nogle 
af børnene i et reb, som var kastet om en gren. Andre lyttede 
med på en historie, som jeg læste i en af de medbragte bøger. En 
historie, hvor vi bl.a. hørte, at fasanen var lige så klog som en 
kartoffel! ”Det er da fjollet” blev vi enige om.  

Frokosten foregik rundt om ”bålet”. Voksne som børn sad 
med deres madpakker. Der var en rigtig rar og hyggelig 
stemning. Det var spændende at følge med i, hvordan én af 
drengene fik hul på sine ”papegøjenødder”. 

Efter frokost blev gruppen delt. De 4, 5 og 6 årige skulle 
ud og gå på ”soldaterstien”. Fie P havde en slags tryllebriller på 
som gjorde, at hun kunne læse usynlig skrift på træerne. ”Der 
var pirater i skoven, og børnene skulle igennem en række 
forhindringer, for at slippe væk fra piraterne,” stod der på det 
første træ.  Den første forhindring var linegang på en 
træstamme. Så løb vi videre mod næste træ. Der stod, at man 
skulle løbe baglæns. Sådan fortsatte vi igennem skoven fra træ 
til træ, hvor kun Fie P kunne se hvad der stod. Der blev danset 
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limbo under en bom, samlet tørre blade i bunker, rullet ned ad 
bakken og kravlet over broen (”Av mine knæ – det gjorde ondt” 
men jeg sagde det ikke højt, for det var der ingen af børnene der 
gjorde….). Undervejs så vi mange pirathunde, som vi hurtigt 
gemte os for i skovbunden. Efter 1½ time på soldaterstien, var 
det tid til at mødes med resten af gruppen. Da vi blev genforenet 
skulle der skåles med drikkedunkene, for man skal huske at få 
noget væske efter sådan en omgang i skoven. 

Rækken med børn blev igen dannet og turen tilbage til 
børnehaven foregik i et noget lavere tempo end på vejen ud. Der 
kom ”huller i suppen”, som vist nok betyder, at man sakker 
bagud, men der var ingen af børnene der brokkede sig. Med et 
par børnesange blev der tilført lidt ny energi og vupti, så stod vi 
alle igen hjemme på børnehavens legeplads. 

☺ 

Sådan kan en helt almindelig dag se ud for børnene i 
Skovsneglen. Især skovturene er måske det, som børnene vil 
tænke tilbage på, når de senere i livet mindes deres tid i 
børnehaven. I Skovsneglen sagde vi i marts måned farvel til 
Maximus, Frederik G, Johannes, Marie V, Ida B og Sille. I løbet af 
foråret siger vi velkommen til Sebastian, Sixten, Mattis, Filuca, 
Mads og Kirstine. Trods faldende børnetal i Køge kommune, er 
Skovsneglen glade for, at kunne melde ”fuldt hus”. 

Fremtidsplaner er der også. Skovsneglen skal have 
certifikat som idrætsskovbørnehave, og forberedelserne er i fuld 
gang. De voksne skal på kursus og børnehavens førstesal 
ombygges til et motorik rum, hvor det bliver muligt at motorisk 
screene børnene. Når børnene har udviklet deres motoriske 
kompetencer, får de nemmere ved at lære nye ting i livet. 
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Lellinge Petanque 
 
af Ole Jensen, fmd. 

 
På mødet i december blev formandshvervet overtaget af 

can mur Ole Jensen, *Grønneledet 9. Vi har af L.I.F. fået lov til 
anlæg af 10 nye baner, så vi kommer op på 15 baner, hvilket 
betyder, at vi kan afholde flere turneringer under DGI og flere 
venskabsarrangementer med omegnsklubber. 

 
Vi er igen i år tilmeldt DGI Roskilde kreds kvartet i 

petanque med et hold, hvor vi håber på et godt resultat, og 
samtidig vil vi bede beboere i Lellinge og opland, om de kunne 
tænke sig at melde sig ind i klubben og spille petanque med os. 

 
Vi er i øjeblikket 23 medlemmer, men håber at runde 40 

medlemmer inden 2015. 
 
Kontingentet er 100 kr. pr. år, og så garanterer vi for, at du 

får motion både af arme og ben! Træningsdage mandag 14-16, 
søndag 10-12 og fra 1.4. også tirsdag 19-21. 

 
God sommer fra Lellinge Petanque! 
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Aktiviteter i Brugsen 
 
af Hanne Mathiesen, DagliBrugsens bestyrelse 

 
Generalforsamlingen i DagliBrugsen, Lellinge blev afholdt 

den 30.4. Den forløb planmæssigt, og de fire 
bestyrelsesmedlemmer, der var på valg, ønskede alle genvalg. 
Tove Hansen takkede farvel efter 26 år som sekretær i 
bestyrelsen og tog efterfølgende over som suppleant. Tove har 
som sekretær gjort et stort stykke arbejde i DagliBrugsens 
bestyrelse gennem de mange år og vil blive svær at efterfølge. 
Som ny suppleant blev valgt Claus Brødsgaard. Til de 
fremmødte medlemmer havde René arrangeret en gaveæske 
med fairtrade-produkter, som hvert medlem fik med sig hjem. 

 
Den ny bestyrelse er: Peter Vestbjerg, formand, Helen 

Frederiksen, næstformand, Hanne Mathiesen, sekretær, Finn 
Wagner, Tine Miang, Søren Vester, Lars Bo Lintrup og Claus 
Brødsgaard (suppleant). 

 
Den 24.5. blev der i Brugsen afholdt vinsmagning af 

sommervine. Det var Anni Holm Petersen, som Brugsen før har 
haft benyttet, som fortalte om de forskellige vine med stor viden 
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og entusiasme. De 
f r e m m ø d t e 
medlemmer og vi 
fra bestyrelsen fik 
en dejlig aften med 
mange forskellige 
smagsoplevelser 
på både røde, 
hvide og rosévine 
med efterfølgende 
oste- og pølsebord. 
 

I slutningen af april afholdt DagliBrugsen 
sommerblomster-arrangement sammen med Beboerforeningen, 
som havde arrangeret loppemarked og Forældrebestyrelsen, 
som solgte pølser, mens OK Benzin også havde en repræsentant 
tilstede. Vi havde en dejlig dag med dejligt vejr. 

 
I løbet af sommeren vil der blive lagt ny belægning under 

og omkring tankanlægget foran Brugsen. 
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Nyt fra Beboerforeningen 
 
Af Randi Lintrup og Jan Meilby 

 
Lellinge Beboerforening har gennem en lang årrække 

arbejdet for, at Lellinge  bevares som en smuk, levende og aktiv 
landsby. Dertil sikrer beboerforeningen - ved arrangementer - at 
sammenholdet mellem de enkelte borgere bliver bevaret. 
Arrangementer som f.eks. fastelavn, Skt. Hans bål, banko og 
kortspil. Og op til byrådsvalg arrangeres en god gammeldags 
valgkamp, hvor byrådskandidater møder Lellinge-borgerne. 

 
Nye tider 

Lellinge Beboerforening oprettede hjemmesiden 
"www.ditlellinge.dk" og facebookgruppen "Dit Lellinge" i 2011. 
Det er tanken, at hjemmesiden og facebookgruppen skal give et 
nemt overblik over, hvad der sker i Lellinge. På hjemmesiden 
kan du også finde høringssvar og referater fra beboerfor-
eningens bestyrelsesmøder. 

Det er beboerforeningens ønske, at så mange som muligt 
annoncerer aktiviteter og begivenheder i Lellinge via disse 
medier, så giv os endelig et praj, hvis du har kendskab til noget 
spændende, som ikke er kommet os for øre. Du kan skrive til 
randi@lintrup.com 

Med tiden vil Lellinge Beboerforenings arrangementer 
udelukkende annonceres via hjemmesiden og facebook, samt 
ved opslag rundt omkring i byen. Husstandsomdeling af 
information fra beboerforeningen vil efterhånden nedbringes til 
et minimum. Dette gælder også for indkaldelsen til Årsmødet, 
der i år afholdes torsdag d. 22. november 2012. I år vil 
indkaldelsen dog stadig blive husstandsomdelt. 

 
Kontakt til Køge Byråd 

At bevare Lellinge sker ved at sikre, at nyt tilpasses de 
eksisterende forhold. Rent praktisk sker det ved at stille krav. 
Især krav til Køge Kommune, som jo er den myndighed, der har 
direkte indflydelse på rigtigt mange forhold i Lellinge. At sikre 
indflydelse er at have kontakt til politikerne i byrådet i Køge 

http://www.ditlellinge.dk/
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Kommune. Derfor mødes de bestemmende politikere i byrådet 
med beboerforeningen omkring hvert halve år. På disse møder 
tages en række emner op, så det sikres, at politikerne har 
kendskab til, hvilken holdning beboerforeningen har. Samt, at 
de kender alle konsekvenserne af deres beslutninger. Også 
konsekvenserne langt fra Køge Torv. 

Og det giver indflydelse at have denne kontakt. En 
indflydelse som bl.a. har sikret en udbygning af Lellinge på en 
sådan måde, at den ”gamle del”  af Lellinge fint passer ind i de 
nye udbygninger. Men også at Lellinge Skole er blevet bevaret. 
At der blev bygget ældreegnede boliger. Og at der er et fortov i 
”S-svinget” på Overdrevsvejen. At der nu findes trafiklys-
regulering ved motorvejen og en hastighedsnedsættelse mellem 
Lellinge og Lellinge Østermark. Osv.  

 
 
Beboerforeningen er i denne tid i gang med endnu en 

møderunde med Byrådet, hvor emnerne - helt kort beskrevet - 
især har været: 

 
Lellinge Skole 

Med kortere og kortere mellemrum bliver Lellinge Skoles 
overlevelse sat til debat. Og det slider på dem, som aktivt 
arbejder for vores skoles overlevelse. Så der skal findes en mere 
langsigtet løsning, som sikrer ro og udviklingsmuligheder for 
Lellinge Skole. En mulig løsning kan være et "offentligt - privat 
partnerskab", hvor Køge Kommune bliver engageret i et 
samarbejde med de aktive forældre i Lellinge. 

 
Hvordan skal Køge Kommune anvende sine 

økonomiske midler 

Hvis Køge Kommune vælger at anvende mange 
økonomiske midler til f.eks. et kulturhus, ny musikskole, nyt 
hovedbibliotek og en løsning på Stevns-trafikken, så bliver der 
færre midler til f.eks. at drive vores skole for. Derfor arbejder 
beboerforeningen for, at der skal være midler til høj kommunal 
service, før der investeres i noget mindre vigtigt, som f.eks. ny 
kulturbygninger. 
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En mindre udbygning af Lellinge 

En udbygning skal være med til at sikre, at det bliver 
muligt at løse trafikproblemerne omkring Grønnevej og Byledet, 
ved at lade en udbygning "betale" for løsningen af de trafikale 
udfordringer. Samt for at sikre en mere stabil udvikling i 
børnetallet i Lellinge området. 

 

Nuværende og kommende udvidelser af infrastrukturen 
omkring Lellinge 

Trafikmængden på Sydmotorvejen vil stige mærkbart, 
ligesom trafikken fra Vestmotorvejen til Sydmotorvejen, vil gøre 
det. Og det vil påvirke Lellinge. Dertil arbejder stærke kræfter - 
heriblandt Køge Kommune - på at M5 og en ny jernbane fra 
Køge Nord og mod Femern bliver etableret. M5 vil støjpåvirke 
det nordlige Lellinge og en ny jernbane vil komme meget tæt på 
den vestlige del af Lellinge. Derfor arbejder beboerforeningen 
både for en støjafskærmning mod Sydmotorvejen. Og for en 
støjafskærmning mod en kommende "motorvejssløjfe" mellem 
Syd og Vestmotorvejen. 

 
Logo-konkurrence  

Har du en idé til Lellinge Beboerforenings nye logo, så 
kan du være den heldige, der vinder 3 flasker vin. Dit forslag 
skal være os i hænde senest 15. oktober 2012.  

Vinderen af logo-konkurrencen udnævnes på Årsmødet 
2012.  
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Lellinge i Serie 3 for første gang i 15 år! 
 
Ved Morten Egeskov Jensen 

 
Lellinge leverede overraskelsen, og sikrede sig oprykning 

til serie 3 i en sæson hvor man leverede fantastiske præstationer 
imod de gode hold, men satte points over styr i kampe man 
burde kunne vinde. 

Lellinge har et lidt anderledes koncept i forhold til mange 
andre klubber. Der skal være tid til skole, familie og arbejde, så 
der trænes kun en enkelt gang om ugen. Spillemåden er til 
gengæld fastlagt, med en fast defensiv og hurtigt omstillingsspil. 
Dette har gjort at holdet som regel har kunne levere nogle flotte 
resultater imod topholdene, men også smidt points, hvor man 
selv skulle styre kampene. Denne sæson har ikke været 
anderledes. Holdet er bestående af flere spillere fra det 
succesfulde 86-87 årgang og 80-81 årgang hvor man har kunne 
holde fast på de unge spillere hele vejen igennem 
ungdomsårgangene. 

Serie 4 turneringsformen er blevet ændret inden for de 
sidste år, således at man i den første halvsæson spiller om at 
komme i serie 4A. Der er 12 hold i en række, og de 6 bedste 
kvalificerer sig så til serie 4A, men de sidste 6 skal spille serie 4B 
om ikke at rykke ned. De sidste to år er Lellinge kommet i serie 
4A, men ikke været i nærheden af oprykning. 

Det startede også halvskidt for Lellinge i sæsonens første 
kamp, hvor man skulle møde rækkens dårligste hold fra Ejby. 
Kampen forløb sådan set planmæsigt, og Lellinge var i front 
med to mål indtil 10 min før tid, hvor to kæmpefejl giver Ejby to 
scoringer, således at kampen ender uafgjort. Weekenden efter 
skulle rækkens bedste hold fra Haslev så på besøg. Haslev kom 
også foran efter 10 min. men så tog fanden ved Lellinge holdet, 
og på fantastisk omstillingsspil blev Haslev sendt hjem med hele 
5-1. Træner Jesper Voxen havde blandet kortene lidt, og sendt 
Jørn Laursen og Morten Olsen, der ellers altid har spillet forsvar, 
helt i front for at få noget hurtighed på den kant. De stod også 
for 3 mål i den kamp. Siden da så Jørn Laursen sig ikke tilbage, 
og han har været utrolig farlig hele sæsonen igennem. Næste 
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kamp var imod Køge FC, der uden de store problemer blev slået 
med 4-1. Næste kamp var imod lokalrivalerne fra Skensved. 
Disse to hold har altid haft United/City forhold, hvor man bare 
ikke må tabe!!! Lellinge spillede en super kamp og vandt med 
hele 4-0, hvor blandt andet sweeper Michael Meyer storspillede 
og tilmed scorede 2 mål. Man skulle dog hurtigt komme ned på 
jorden i næste kamp imod Hellested. Lellinge havde ellers store 
chancer i første halvleg, men ud af ingenting scorede Hellested 
på et langskud, og så pakkede de sig. Lige på det punkt er 
Lellinge ikke så gode til at lirke et kompakt forsvar op, og 
Hellested endte med at vinde 0-2 på et kontra mål til sidst. For at 
Lellinge skulle holde sig med i toppen skulle næste kamp helst 
vindes over Herfølge, der sæsonen før spillede i serie 3. Det gik 
ikke helt efter planen da Lellinge blev reduceret til 10 mand 
allerede efter 20 min, men Lellinge arbejde stenhårdt, og kunne 
gå ud af kampen med en sejr på 3-2, alle tre mål signeret af Jørn 
Laursen. Næste kamp var kampen man anså som værende 
kampen om 1. pladsen imod Køge Union, der var blevet kraftigt 
forstærket op til sæsonen. Blandt andet med folk med 
divisionserfaring. Som set før imod de gode hold spillede 
Lellinge en kanon kamp og vandt fortjent med 4-2. Så skulle 
Lellinge” bare” vinde den sidste kamp imod midterholdet fra 
Strøby for at slutte nummer 1 i rækken og dermed få 3 points 
med over i serie 4A. Men typisk Lellinge formåede man kun at 
spille 3-3, og dermed gled man ned på 3. pladsen der kun gav 1 
point med over i næste halvsæson. 

Dermed var der vinterpause, hvor formen blev holdt ved 
lige med træning på kunstgræsbanen i Køge. Op til den nye 
sæson blev Kristoffer Jensen tilknyttet trænergerningen, så han 
kunne stå for træningsøvelser osv, mens Jesper Voxen kunne 
koncentrere sig om holdsammensætning og taktik. 

Første kamp i foråret skulle stå imod Haslev, der sluttede 
nummer 1 puljen. Selvom Lellinge vandt første kamp stort, var 
man meget usikre på hvordan kampen ville forløbe, for der var 
ingen tvivl om at Haslev var et godt hold. Men som i første 
kamp spillede Lellinge forrygende, og tilspillede sig mange 
chancer, og da kampen blev fløjtet af kunne man fortjent tage 
hjem med en sejr på hele 6-2. Igen skulle man næsten sige, med 3 
mål fra Jørn Laursen. Næste kamp imod Ørslev kunne Lellinge 
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så ikke formå at spille så godt, og modstanderholdet vandt med 
hele 1-4. Næste kamp imod Køge Union endte uden mål med 0-
0. Næste kamp var en ren walk over imod Strøby, der havde 
valgt at indsætte et nyoprykket ynglingehold i stedet for det 
hold der havde kvalificeret sig til pladsen. Lellinge vandt med 
hele 7-0, på bland andet 3 mål af Dennis Ochmann. Ved næste 
kamp imod Svend Gønge blev det udstillet at Lellinges trup ikke 
er særlig bred. Diverse skader gjorde at holdet måtte stille meget 
amputeret op, og flere løb rundt med skader. Lellinge holdt 
skansen et stykke tid, men så faldt korthuset også, og man måtte 
tage hjem med et nederlag på hele 7-0. På dette tidspunkt af 
sæsonen lignede det en midterplacering igen i år, men næste 
kamp skulle få ændret på det billede. Holdet skulle møde 
Anadolu fra Næstved, der ikke havde tabt i næsten 1½ år. Men 
det var indtil de mødte Lellinge… De fleste af de skadede 
spillere var tilbage, og i en forrygende fodboldkamp vandt 
Lellinge med hele 5-2, og meldte sig dermed ind i 
oprykningskampen igen. Og man havde tilmed mødt alle 
topholdene på nuværende tidspunkt. I næste kamp skulle man 
til Vordingborg, og da Jørn Laursen måtte udgå med en skade 
efter 5 min, der holdt ham ude resten af sæsonen, tænkte man 
hvem der så skulle score målene. Allerede efter 15 min var 
Lellinge foran 2-0 på mål af Morten Jensen og Dennis Ochamnn, 
og kampen blev sikkert vundet med 4-1. Så var det igen tid til 
kamp imod Skensved. Lellinge spillede ikke flot, men med to 
mål af Morten Olsen blev sejren på 3-1 grundlagt. Så skete det at 
resultaterne flaskede sig for Lellinge da Køge Union slog 
Anadolu med 2-1, og dermed sendte Lellinge foran med 4 points 
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ned til nærmeste forfølger med én kamp tilbage. Oprykningen 
var dermed en realitet. Den sidste kamp imod Hellested betød 
derfor ikke så meget, og om det var derfor Lellinge tabte med 2-
4 skal være usagt, men det kan ikke ændre på at det er en utrolig 
bedrift holdet har gjort. 

Det bliver nu spændende at se hvordan det skal gå holdet, 
for det er en kæmpe udfordring holdet har i den nye sæson, der 
kommer efter sommerferien. 

Holdet har hovedsageligt bestået af Målmand – Jakob 
Hvid; Forsvar – Michael Meyer, Claus Creutzberg, Lasse 
Nielsen, Emil Sennahøj og Lars Taasby; Midtbane – Morten 
Jensen, Jakob Hansen, Mikkel Vesth, Nicklas Lindblad, Dennis 
Ochamnn og Michael Sommer; Angreb – Jørn Laursen, Morten 
Olsen og Troels Nielsen. 

Til sidst skal der lyde en stor tak til holdets sponsor Køge 
Dyreklinik, for støtte til diverse ting, samt den store opbakning 
på banen. Hjælpen har været uundværlig, og givet lidt flere 
muligheder for holdets spillere. 

 
 

U11 drenge 
 
Ved Lotte Brødsgaard 

 
Ja det kører jo meget godt, med 2 kampe tilbage ser 

resultatet ikke helt skidt ud. 
 
Det er ikke bare på banen at det fungerer for drengene, 

det gør det så sandelig også på den sociale del.  
Et af de arrangementer som holdet har afholdt var, at 

premier league finale sku’ da ses sammen, det blev afholdt hos 
Claus med pizza, hygge og en hulens masse slik, chips og 
sodavand.  

De har også deltaget I Bakkens fodbolds Festival den 3. 
juni, hvor der efterfølgende blev prøvet forlystelser for alle 
pengene, lad mig sige det sådan, det var ikke kun trætte børn 
som kom hjem! 

Da Danmark spillede mod Portugal, blev de enige om, at 
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se kampen sammen i klubhuset efter træning, det er jo trods alt 
sjovere at se det sammen med andre fodbold-nørder. 

 
Det er ikke kun sjovt for børnene, det er også både sjovt 

og udfordrende at være forældre på holdet. Forældregruppen 
er en kæmpe ressource, som bliver ”udnyttet” og så sandelig 
også anerkendt! Det er bare væsentlig sjovere at se kampene, 
når der er sådan en forældreopbakning også selv om jeg er en 
af de der ”der er så meget kvinder ikk’ forstår”! 
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Vejarbejde 
 
af Henning Mathiesen 

 
I denne tid arbejdes der intenst på at give Lellinges 

gennemgående landevej, Ringstedvej, en tiltrængt 
ansigtsløftning. De eksisterende helleanlæg, cykelstier og fortove 
blev anlagt i ca. 1983 og har altså måttet tage imod mange knubs 
fra lastvogne, mejetærskere og andre travle transportmidler 
gennem 30 år, og det ses. 

Køge-Ringsted Landevej, som den førhen kaldtes, har 
gennemgået mange ændringer i tidens løb. Den første store 
udretning skete i 1825, fortrinsvis i det, der nu hedder Lellinge 
Østermark, hvor vejen dengang havde langt flere bugtninger og 
var mere bakket. 

 
Ellers har Ringstedvej gennem Lellinge by haft et rimelig 

ensartet forløb gennem tiderne, indtil man i 1939 kunne indvie 

Ringstedvej set mod vest, ca. 1920. Hækken til højre afskærmer ind mod 
Brugsen. lige før det store træ ved sprøjtehuset går aleen op mod kirken. Den 
lille bygning til venstre ’udskud’ på  Ringstedvej 205, hvor der var slagteri 
med kødudsalg. Vejen er makadamiseret. 
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en helt ny strækning fra 
Lellinge til Østermarken og 
derved aflaste den del af 
vejen gennem byen, som 
senere fik navnet Byledet.  

 
Det gamle forløb kan 

let følges i dag, hvis man 
forestiller sig pladsen foran 
det tidligere brødudsalg (bill. 
ovenfor) som en del af 
landevejen. Hvor Byledet 
støder til Ringstedvej, lå det 
tidligere gadekær. I den 
anden ende af Byledet, ved 
Falckstationen, fortsætter 
vejen, indtil den når 
Sydmotorvejen. Dens fortsættelse ses i dag som p-pladsen ved 

den østlige motorvejsfrakørsel, og den fortsatte i en lige linje, til 
den nåede bebyggelsen Østermarken. Undertegnede har et lille 
stykke grønt udenfor grunden, og det er den sidste rest af den 
gamle Ringstedvej. 

 
Kørt før gartneriet i Østermarken blev Køge-

Ringstedbanen ført over landevejen, og derfor slog vejen et 

Sprøjtehuset er væk, lindetræet er væk, 
men huset Ringstedvej 220 står der 
endnu. Foto 1940’ne. 

På dette flyfoto fra 1960’erne ses tydeligt, hvordan landevejen tidligere løb. 
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kraftigt S-sving, som var skyld i rigtig mange fartulykker. 
Svinget blev rettet ud efter banens lukning i 1963, og resterne af 
den gamle vej ses i dag som p-plads ved busstoppestedet. 

 
Endelig er der i 1970’erne blevet reguleret på selve 

Krageskovsbakken, som førhen havde et endnu mere markant 
fald. Dengang var der fri hastighed på landevejene, og ved høj 
hastighed kunne forhjulene kortvarigt slippe vejgrebet, når man 
kørte ned ad Krageskovbakken. Dengang var det sagen at kunne 
komme hurtigt og sikkert frem, så vejtræer blev fældet og veje 
rettet ud. I dag går man den modsatte vej og laver bump og 
chikaner og planter nye vejtræer. Sådan skifter holdninger og 
meninger. 

 
Den første vejmand, man kender til, vil for de fleste nok 

være Jens Vejmand, hvis daglige tilværelse Jeppe Aakjær så 
glimrende har beskrevet. Jens’ arbejde bestod i at hugge skærver 
til vejbelægning, den såkaldte makadam-belægning. Denne 
teknik er den mest benyttede siden 1820’erne. Kort fortalt bestod 
en makadam-opbygning af 2-3 lag granitskærver, som hvert blev 
tromlet sammen, så de kilede sig fast imellem hverandre. Øverst 
blev fyldt efter med skarpt sand, så man fik en fast belægning, 
der stadig tillod dræning af regnvand til grøfterne langs 
vejsiderne. 

Et vejsjak fra Præstø 

Amt foran den store 

damptromle. Året er 

ukendt, antagelig 

1920’erne. Nr. 2 fra 

h. er vejmand 

Christen Christensen, 

Byledet 1. 

Bemærk arbejds-

redskaberne: Skovl, 

trillebør og stengreb. 

Det var hårdt 

arbejde. 
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I starten af 1900-tallet begyndte de første automobiler at 
dukke op. Selv om man var en af de få, der havde råd til en bil, 
kunne man ikke uden videre køre overalt. De fleste har sikkert 
hørt, hvordan man nogle steder skulle gå foran og vifte med et 
flag for ikke at skræmme hestene foran de vogne, man mødte. I 
en by som Lellinge var det suverænt sognerådet, der bestemte, 
hvem der måtte køre automobil på kommunens veje. På et møde 
den 14. oktober 1910 gav sognerådet allernådigst tilladelse til, at 
læge Schaumburg Møller kunne føre bil gennem Lellinge, men 
kun når han var på sygebesøg! 

 
Da de - i forhold til hestevogne - hurtige automobiler i 

1920’erne og 30’erne blev almindelige, fik man et problem med 
støv, som hvirvledes op af det vakuum, der blev dannet under 
og efter bilerne. Problemet blev løst ved at sprøjte tjære ud over 
vejbelægningen, og denne fremgangsmåde har formentlig 
efterhånden sat gang i udviklingen af asfaltbelægninger. 

 

Ude med tjæresprøjten. Th. Alfred Henriksen, Østermarken, som billedet 

stammer fra. Hvor billedet er taget savner vi et godt bud på, ligeledes personen 

længst til venstre. 
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Nye takster for Lellinge kirkegård. 

Information fra menighedsrådet. 
 
af Bjarne Pedersen, kirkeværge 

 
Nu kan det ikke udsættes længere. Om kort tid modtager I 

brev fra kirkekontoret/graveren om nye og forhøjede 
kirkegårdstakster. 

Det gælder naturligvis kun hvis I er ”indehavere” af et 
gravsted, og det er Jer regningen sendes til, men da de fleste er 
medlemmer af folkekirken, kommer orienteringen her. 

Taksterne for vedligeholdelse og vintergrandækning stiger 
kraftigt, specielt for kistegrave: 

En kistegrav stiger fra ca. 560 til 860 kroner om året og en 
urnegrav fra ca. 490 til 513 kroner om året. 

Taksterne for erhvervelse af gravpladser stiger voldsomt. 
Specielt for de som ikke er medlemmer af folkekirken, men der 
er endnu uklarheder, så de priser må I vente med. 

Folketinget har lovgivet, så prisen for vedligeholdelse skal 
svare til de reelle omkostninger, ligesom de gør på storbyernes 
kommunale kirkegårde. Det er også lovbestemt, at priserne ikke 
længere styres af stifterne, men af provstiudvalgene, og i hele 
landet har de/vi optalt, målt, regnet, sammenlignet og udfyldt 
skemaer med en meget stor arbejdsindsats. Nu er regnearbejdet 
afsluttet, og gennemførelsen starter. 

Afslutningsvis skal vi lige erindre om at der er valg til 
menighedsrådet dette efterår, og at der altid brug for folk der vil 
være med til at passe på folkekirken. 

 
Menighedsrådsvalg 2012 

Der skal være menighedsrådsvalg tirsdag d. 13. november 
2012. 

Derfor indkaldes der til orienteringsmøde i Lellinge 
graverhus onsdag d. 12. sep. kl. 19.30. Hvis du har lyst til at 

stille op til menighedsrådet i Lellinge sogn eller høre lidt 
om hvordan sådan noget foregår, så er du velkommen til 
at møde op. Du forpligter dig ikke til noget denne aften, 
det er kun et orienteringsmøde. Til dette møde vil du få 
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at vide hvad man arbejder med i et menighedsråd, hvad det har 
lavet siden sidste valg, og hvad de kommende opgaver bliver for 
rådet. Endvidere vil der være en redegørelse for regler vedr. 
opstilling af kandidater til valget og man vil få at vide hvor tit 
man mødes til rådsmøder mm. På mødet vil vi, hvis det er 
muligt, opstille en kandidatliste til valget. 

Hvis du har lyst til at arbejde for din lokale kirke, Lellinge 
kirke og dens fremtid, eller hvis du har nogle gode ideer til nyt 
og anderledes kirkeliv, så mød op og giv dit besyv med denne 
aften. Alle er velkomne, vel mødt. 

 
Ny hjemmeside og fb 

Lellinge kirke har 
fået ny hjemmeside på ad-
ressen lellingekirke.dk. På 
hjemmesiden kan man få 
oplysninger om handlinger, 
praktiske forhold og meget 
mere. Hjemmesiden er end-
nu i opstartsfasen, så visse 
funktioner er ikke helt ”kø-
rende” endnu, men der ar-
bejdes hårdt på det. 

Vi har også oprettet 
en side på Facebook, som i 
en uhøjtidelig tone bringer 
dag-til-dag nyheder og an-
dre meddelelser. 

Vi håber rigtig man-
ge vil klikke ind og ”like” 
og meget gerne kommen-
tere på siden. 

 

HUSK! Udflugt for pensionister 
onsdag den 8. august kl. 13.00. 
Tilmelding i Lellinge Brugs fra 1. juli, 
sidste frist er onsdag den 1. august. 
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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 
bestyrelse, se side 2 nederst.  

Vi tager også meget gerne mod bidrag fra private, her kan 
Støtteforeningens bestyrelse ligeledes kontaktes, eller bidrag kan indbetales på 
bankkonto nr. 4865 4865795467 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 
LELLINGE IDRÆTSFORENING 
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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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FIND 5 FEJL 
På det nederste billede mangler fem ting. Nogle 

finder du let, andre skal der ledes efter! 
(Præmien er en fodtur til Roskilde på egen hånd) 


