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Mosaik 

Forsiden: 5 minutters ventetid var nok en søndag aften, så kørte der 2 
biler ind i Lellinge med 74 km/t. Se referat fra møde med Køge 
Kommune side 19. 
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Sensommer og samarbejde 
 
 
Ferietiden er i fuld gang. Det har også kunnet mærkes i 

forbindelse med udgivelsen af dette nummer af Mosaik, som af 
forskellige grunde er blevet sat lidt senere i gang end normalt. 
Den ene forsinkelse påvirkede den anden, og dominoeffekten 
standsede så først effektivt, da trykkeriet havde lukket i tre uger! 

 
Derfor bliver dette, der skulle have været en juni-udgave, 

til en august-udgave. Det skulle dog ikke gøre indholdsværdien 
ringere, så glæd dig blot til at gå i gang med de forskellige 
indlæg. 

 
Som vi beskrev det i sidste nummer, drives Mosaik  

efterhånden med temmelig reduceret arbejdskraft, og vi vil være 
taknemmelige for enhver håndsrækning, vi kan få, økonomisk 
såvel som praktisk. Mosaiks Støtteforening, som oprindelig 
består af de deltagende institutioner og foreninger, holder 
årsmøde den 21. august kl. 19 på Lellinge Skole, og enhver er 
velkommen til at deltage i årsmødet og komme med ”input” og 
gode idéer. 

 
Man er også velkommen tll blot at henvende sig til 

personerne nævnt i kolofonen side 2, hvis man har lyst til at 
deltage i det praktiske omkring bladets drift. Vi mangler en eller 
flere til at tage sig af annoncørpleje, regnskab, eller blot være 
med! 
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Lellinge Beboerforening 
 
Af Finn Hoffmann og Jan Meilby 

 
 
Der er nok ikke nogen som mener, at Lellinge fylder 

meget i Køge Kommune; sådan umiddelbart. Det betyder ikke, 
at Lellinge ikke skal have indflydelse på hvilken udvikling der 
skal finde sted i Køge. Eller, at Lellinge ikke skal have 
indflydelse på, hvad der skal ske i Lellinge. Den mindste 
indflydelse kommer ved kun at stemme ved kommunevalget 
hver fjerde år. At få indflydelse - ud over det at stemme - 
handler om at deltage i de beslutningsprocesser, som fører frem 
til beslutninger. Helt jordnært, så sker det ved at mødes med de 
politikere, som er valgt ind i Køge Byråd. Og naturligvis også 
ved at have en gennemtænkt mening om de emner, som der skal 
træffes beslutninger om. 

 
Så hvor meget fylder Lellinge i Køge? Hvis spørgsmålet 

besvares ved at se på et kort, med angivelse af hvor mange 
mennesker der bor hvorhenne, så er svaret: Meget lidt. Hvis 
spørgsmålet derimod stilles til byrådsmedlemmer i Køge Byråd, 
så forholder det sig anderledes. De vil fortælle, at Lellinge - 
gennem Lellinge Beboerforening - sikrer sig stor indflydelse på, 
hvilken udvikling der skal ske i Køge. For Lellinge 
Beboerforening mødes jævnligt med byrådets medlemmer, 
ligesom beboerforeningen har gennemtænkte meninger til de 
emner, som byrådet er optaget af, eller som byrådet burde være 
optaget af. Så når Lellinge har valgt at oprette - og slutte op om - 
Lellinge Beboerforening, så betyder det, at Lellinge får rigtig 
meget indflydelse, langt mere, end hvis vi hver især kun stemte 
til kommunalvalget hvert fjerde år. Så jo flere i Lellinge, der 
bakker op om Lellinge Beboerforening, jo større indflydelse får 
vi alle på udviklingen i Køgeområdet. 

 
Historisk har det ikke altid været sådan. For der var 

engang, hvor Lellinge ikke var samlet, og hvor Lellinge 
Beboerforening ikke fandtes. En byrådsbeslutning om, hvordan 
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der skulle etableres kloaker i Lellinge, fik Lellinge til at blive 
demokratisk aktiv ved at oprette Lellinge Beboerforening. Og 
det blev starten på en periode frem til i dag, hvor Lellinge - 
gennem Lellinge Beboerforening - har søgt indflydelse på 
udviklingen. 

Til tilflyttere, som ikke kender den lokale historie, 
opremses herunder nogle få af de emner, som beboerforeningen 
har haft afgørende indflydelse på:  

En lokalplan, som sikrer, at Lellinge forbliver en smuk 
landsby. Og ikke er endt som nabolandsbyen Yderholm, som 
nærmest er blevet "kvalt" af Vemmedrup udbygningen 

At Lellinge Skole har overlevet som undervisningssted, 
selv om de økonomiske forhold taler for en lukning 

At der findes moderne ældreegnede boliger til "vores" 
ældre i Lellinge, så de undgår at blive bosat langt fra Lellinge; 
langt fra deres sociale kontakter, når deres huse bliver for store. 

Men også mindre forhold, som f.eks. etablering af fortov i 
S-svinget på Overdrevsvejen. Mere "menneskelige" hastigheder 

Lellinge Beboerforenings bestyrelse anno 2013. 
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for bilerne på Ringstedvejen gennem Lellinge. Forbedring af 
vejkrydset Byledet/Grønnevej. Og f.eks. trafiklysregulering ved 
til og frakørslerne til motorvejen - til og fra Ringstedvejen - er 
"goder", som beboerforeningen har "tilkæmpet" sig.  

Og så er der de helt nære aktiviteter, som fastelavn, 
banko, osv., som sikrer et sammenhold imellem os, der bor i 
Lellinge. 

 
Så er du ikke medlem af Lellinge Beboerforening, så meld 

dig ind, hvis du ser en værdi i at fortsætte udviklingen med at 
sikre indflydelse og sammenhold. 

Du kan melde dig ind ved at henvende dig til enten 
beboerforeningens kasserer, Knud Agger, Grønnevej 25, tlf. 56 
82 06 77. Eller til formand Finn Hoffmann, Nørreledet 3, tlf. 22 59 
66 30. Og så koster det kun 100,- kr. om året, med mindre du er 
pensionist, for så er prisen kun 25,- kr. for et helt år. 

 
Så meget nytteværdi for så lille en betaling - det fås ikke 

bedre! 
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På sporet af sporet 
 
af Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv 

 
Den 31. marts i år var det præcis 50 år siden, det sidste tog 

kørte på Køge-Ringsted banen. På det tidspunkt havde der 
været en togforbindelse mellem Køge og Ringsted siden 1917. 

 
Det, man håbede skulle blive til fremgang og velfærd for 

de landsbyer, der lå langs banen, viste sig ikke at kunne holde. 
Bortset fra nogle få år under og lige efter 2. verdenskrig måtte 
Køge-Ringstedbanen slås med konstant underskud på 
driftsbudgettet, til trods for, at kommunerne langs banen - 
heriblandt Lellinge - gentagne gange både spyttede i kassen og 
stillede underskudsgarantier. 

 
I 1963 måtte banens bestyrelse så kaste håndklædet i 

ringen og banen blev nedlagt. Stationerne blev solgt, nogle af 
dem, bl.a. Lellinge, blev solgt til de ekspeditricer, der havde 
varetaget billet- gods- og postekspedition. Lellinge station blev 
købt af Vera Sørensen, som fortsatte postekspeditionen frem til 
1980’erne. Stationsbygningen har siden været i privat eje, og den 
står i store træk, som den gjorde dengang, banen var i drift. 

 
Sporene blev pillet op, signaler, skure og trinbrætter 

forsvandt, men banens anlæg skabte alligevel spor, som 
påvirkede landskabet, så de kan genfindes mange steder i dag. 
Nogle steder er det gamle baneområde lagt til markerne og 
pløjet op, andre steder tillagt tilstødende haver, og en hel del 
steder er banelegemet gjort til vej eller sti. Således kan man følge 
banens forløb gennem hele Køge Ås. 

 
Indtll man kommer til den gamle bro over Køge Å. Den er 

der kun rådnede rester af, og en banedæmning i ådalen ved 
Østermarken blev gravet væk for en halv snes år siden, sjovt nok 
ret kort efter, at Vejforeningen Lellinge Østermark havde 
undersøgt muligheden for at lave en stiforbindelse ad den gamle 
bane fra Østermarken til Åsen og videre til Køge. 
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Parkeringspladsen ved Stuens Havecenter er den 

oprindelige Ringstedvej, som blev forsynet med et kraftigt ”s-
sving” for at skabe en mere vinkelret overkørsel over banen, 
hvor den krydsede landevejen. S-svinget var nu ikke nogen 
heldig foranstaltning, for efter sigende skete der mange ulykker 
på grund af for høj fart i svinget. Banen fortsatte her bag 
haverne, så beboerne havde bilerne for og togene bag, så at sige. 
Den meget skrå overskæring på Ringstedvej skabte nogle 
trekantede og upraktisk formede markstykker, og det har 
givetvis lagt grunden til udstykningen af Østermarkens 
husparceller. Banens linieføring kan ses ind ad indkørslen til 
Østergård, og her var der i sin tid et lille trinbræt. 

 
Banen gik nu over markerne til Lellinge, og det næste 

spor, vi finder, er bag Gåsebro-udstykningen. Her ses tydeligt, 
omend tæt bevokset, den dæmning, banen var anlagt på. Det 
sidste stykke jernbane inden overskæringen af Grønnevej er 
udstykket til grunde, som i dag er bebygget. 

 
Mest kendt er jo nok strækningen mellem Grønnevej og 

Baneledet, hvor der hvert år afbrændes Sankt Hans bål. Området 
er ret bredt, fordi der her lå to spor, så to tog kunne passere 
hinanden. Også på vestsiden af stationen var et sidespor, som 

Østermark trinbræt 1960. 
(Foto Jørgen Groth/Dansk Jernbaneklub 
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førte ind til det daværende Lellinge Savværk. Sporområdet her 
er tillagt såvel stationsbygningens have som de tilstødende 
grunde. Grundene på Sønderledet fik - efter deres egentlige 
udstykning - tilbudt hver deres bid af den gamle jernbane, dette 
tog de fleste imod. 

 
Banen fortsatte altså mod vest over marken, indtil den løb 

ind i Kohaveskoven. Her kan man i dag følge den som en 
skovsti med adgang via Vesterledet. Ved Ny Lellinge lå et 
trinbræt og tidligere var der et anlæg til læsning af roer på 
jernbanevognene, men ingen af delene er der spor efter i dag. 
Dette gælder også Yderholm trinbrædt, som ellers havde et 
smukt lille hus som venteplads. 

 
Der kan fortælles meget om tiden, hvor banen var i drift, 

men det gemmer vi til 2017, hvor det er 100 år siden banen blev 
indviet. 
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Lellinge station 1960. 
(Foto Jørgen Groth/Dansk Jernbaneklub 

HUSK: Arkivet har ferielukket indtil 27. august. Man kan dog altid 

kontakte arkivets medarbejdere! 
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Nyt fra Lellinge Skolebestyrelse 
 
af Lotte Speiermann, skolebestyrelsen 
 

Kære alle 
 
Så er endnu et skoleår gået på Lellinge Skole, og børnene 

er gået på sommerferien. Vi har også en 6. klasse, som har haft 
sidste skoledag på Lellinge Skole, og vi ønsker dem al mulig 
held og lykke fremover på deres nye skole. 

 
Dette år er også det første år, hvor vi har haft fælles 

skolebestyrelse sammen med Vemmedrupskolen. Det har været 
et godt samarbejde, og selvom det selvfølgelig godt kan mærkes, 
at der nu er to skoler at arbejde med, og at vi ikke længere kun 
har tid til at koncentrere os fuldt ud om Lellinge Skole, har det 
givet en masse positivt input, fordi vi har hinanden at sparre 
med, og fordi vi har meget at lære af hinanden. 

 
Det har også været året, hvor vi oplevede, at lærerne blev 

lockoutet, og eleverne ikke blev undervist i en hel måned. Det 
var en prøvelse for både lærerne, eleverne, ledelsen og ikke 
mindst forældrene (og bedsteforældrene). 

 
Inklusion er også blevet sat på dagsordenen i dette 

skoleår, og selvom det ikke er et nyt begreb i folkeskolen, vil der 
blive behov for at arbejde mere aktivt med det fremadrettet. Der 
bliver behov for at uddanne både personalet og 
skolebestyrelserne, så vi er bedst klædt på til at håndtere 
opgaven. At inklusion er blevet et fokusområde skyldes, at et 
bredt flertal af Folketingets partier vil styrke inklusionen i 
folkeskolen, så færre elever udskilles fra den almindelige 
undervisning og det lokale fællesskab. 

 
Den sidste uge i maj blev der afholdt emneuge på skolen. 

Emnet var forskønnelse af skolen, og der blev malet, ryddet op 
og opsat blomsterkasser i skolegården. Fredag formiddag var 
bedsteforældrene inviteret til at deltage sammen med børnene 
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om at plante blomster i blomsterkasserne, og fredag aften var 
forældre og søskende så inviteret til fest med fællesspisning og 
samvær i fantastisk vejr. 

 
Som noget nyt og spændende næste år vil der starte et 

indskolingsprojekt, som er iværksat af lærerne på Lellinge Skole 
med opbakning fra ledelsen og skolebestyrelsen. Projektet vil 
betyde, at 0. til 2. klasse får fælles undervisning på tværs af 
årgangene, og at holddannelsen vil foregå f.eks. efter fagligt 
niveau, interesser, modenhed eller køn. Dette vil skabe både 
rum og ressource for øget undervisningsdifferentiering, og det 
er et projekt, vi ser meget frem til at følge udviklingen af. Vi tror 
på, at der er stort potentiale i det. 

 
Vi har brug for jeres gamle computere! 

Et af de nye tiltag i indskolingsprojektet er udarbejdet på 
grundlag af forskning, som er foretaget af en nordmand, og det 
går ud på, at børnene skal skrive sig til læsning i langt højere 
grad og på en anderledes måde, end de har gjort indtil nu. Der 
har allerede kørt et forløb på skolen med de seneste to 0. klasser, 
som har vist fantastiske læseresultater. Dette bliver nu udvidet 
til, at meget af skrivningen vil skulle foregå på computer. Derfor 
modtager vi gerne jeres gamle computere (både stationære og 
bærbare), hvis I lige har anskaffet jer en ny og ikke ved, hvad I 
skal gøre med den gamle endnu. Hvis du ligger inde med en 
computer, kan du kontakte afdelingsleder Jonas Sloth 
Rasmussen på denne e-mailadresse: jonas.rasmussen@koege.dk. 

 
Rigtig god sommer til alle! 
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Dagplejen i Lellinge 
 
af Kirsten Larsen, dagtilbudsleder 

 
Jeg har fået lidt af 

dagplejernes spalteplads og 
samtidig opgaven - at skrive 
lidt om måden vi er orga-
niseret på. 

 
Jeg er dagtilbudsleder 

for Dagplejerne i Lellinge og 
Vemme-drup og for Vemme-
drup Børnehave. 

 
I Lellinge er der 3 

dagplejere, der i hverdagen er 
tætte kolleger med 4 dag-
plejere der bor i Vemmedrup, 
og de 7 udgør "legestuegrup-
pen Lellinge/Vemmedrup". Det betyder at dagplejererne mødes 
på skift i legestuen en gang om ugen. 

 
På den måde skaber vi sammenhæng og kendskab 

mellem forældre, dagplejere og børn. Det giver et godt 
udgangspunkt for, at børnene kan komme hen hos en anden, de 
kender, når deres egen dagplejer holder fri. Og det giver 
mulighed for at dyrke gode legerelationer mellem børnene, også 
med andre børn end dem man plejer at være sammen med. 

 
I denne tid er legestuen dog flyttet til Lellingeskoven, 

hvor vi i en periode holder Olympiske Lege. Madpakkerne er 
med, der er masser af udfordringer til motorikken. 

 
Hos hver dagplejer kan der være 4 børn, og et 5. barn kan 

være gæst fra en anden dagplejer ved ferie. Til man er 2 år og 10 
måneder kan man være i dagpleje og herefter er det 
børnehavetid. 
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At børnene kan være i hjemlige rammer med få børn, 
nærvær og opmærksomhed på individuelle behov, er ofte det, 
dagplejen bliver valgt til på. Dagtilbudsloven gælder også for 
dagplejerne, så krav til læringsmiljøer, trivsel og udvikling er de 
samme, som man finder i institutionerne.  

 
Køge kommune prioriterer udviklingen af dagplejernes 

faglige kompetencer højt. F.eks. er alle dagplejerne certificerede 
Naturdagplejere og i øjeblikket er de i gang med at uddanne sig 
til Idrætsdagplejere. Alle har været på målrettet sprogkursus og 
der er dagplejere, der har kurser i at arbejde med præmature  
(for tidligt fødte, red.) børn. 

 
I forbindelse med, at 

Køge Kommune for et par 
år siden valgte at 
områdeinddele daginsti-
tutionsområdet, er dagple-
jen, også organisatorisk, 
blevet en del af området 
de bor i, for vores 
vedkommende "Område 
Vest". Område Vest dækker Lellinge, Vemmedrup, Bjæverskov, 
Borup. Områdelederen er Linnette Andersen, hun er min 
nærmeste leder. 

 
For mit vedkommende har jeg været leder i dagplejen de 

sidste 2½ år og siden april i år, er jeg (fortsat) leder af dagplejen 
Lellinge/Vemmedrup og børnehaven i Vemmedrup. 

 
Kirsten Larsen 
Dagtilbudsleder i område Vest, Køge Kommune. 
For Vemmedrup Børnehave 
og Dagplejen i Vemmedrup/Lellinge 
 
kirsten.larsen3@koege.dk  
40786831 
 
 

mailto:Kirsten.larsen3@koege.dk
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Idrætsdagpleje og Grønne Spirer 
 
af Hanne Mathiesen, dagplejer 
 

Som Kirsten skriver i det foregående stykke, er vi i 
Lellinge-Vemmedrupgruppen alle ved at uddanne os til 
certificerede Idræts-
dagplejere. Det er 
interessant og spæn-
dende, og for at forene 
det med vores natur-
dagpleje ”Grønne 
Spirer”, har vi i juni 
måned flyttet lege-
stuen ud i skoven, 
hvor vi træner i 
forskellige balan-
ceøvelser på træ-
stammer, hoppe over 
diverse grene, springe 
ned fra forskellige 
højder - eller kravle 
under, alt efter 
børnenes formåen! Vi 
træner 10-meter løb 
eller -kravl, og vi har 
risposekast.  

Udviklingen fra gang til gang er mærkbar, både udadtil 
med hensyn til at kende omgivelserne og indadtil at kende sine 
egne grænser, som bliver flyttet lidt for hver gang, vi er der. 

Vi afslutter månedens tema med et stort OL for vores små 
grønne spirer og kommende idræts-stjerner med over-rækkelse 
af diplom og medalje til alle. 

 
De store børn deltager med jubel og begejstring, mens de 

lidt mindre kigger på, opdager, der er forskellige måder at løse 
en opgave på - en såkaldt pædagogisk bagdør - og finder 
udfordring og glæde på lige netop deres udviklingstrin. 
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Nogle af de helt små børn kan godt synes, Verden er lidt 
stor midt ude i skoven og er glade for, der både er tid og rum til 
at sidde tæt med sin dagplejer og bare kigge på, indtil de er 
parate til at slippe og udforske omgivelserne i deres eget tempo. 
Det kan være at kravle en meter væk og tilbage til deres faste 
holdepunkt, eller  at se muligheden i en stor mudderpøl og 
undersøge den nærmere. 

 
Efter et par skønne timer med livlig aktivitet, spises med 

stor appetit de smurte madpakker, og er vejret til det, snupper vi 
også middagsluren i skoven. 

 
Store trækroner, der svajer i vinden, grene, der kan leges 

med, jord og blade mellem hænderne. En dag i skoven er 
stimulerende for alle børnenes sanser og for deres motorik. At 
høre gøgen kukke eller mærke en bille kravle på sin hånd er 
spændende, selv for de mindste, og Verden er pludselig blevet 
meget meget større. 

 
Vi siger farvel til Kalle, Ella, Tristan, Benjamin, Oskar, 

Alma, Mikkeline og Luka, og goddag til Malou, Emilia, Nilo, 
Silke, Anton, Sofia, Alexander, Jeppe og Alfred. 
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Fodbold Senior 
 
af Morten Jensen 

 
1. Holdet må efter en kort tur i serie 3 tilbage i serie 4, 

hvor holdet nok også hører hjemme. Anden halvdel af sæsonen 
har været endnu sværere end den første halvdel, og der har 
været et par store nedelag ind imellem. 

Lellinge startede med en vigtig bundkamp imod Køge 
Union, men måtte se sig slået med 1-4, og herefter var der langt 
op til redning. Lellinge vandt den næste kamp imod Strøby med 
1-0 i en god kamp hvor man formåede at holde modstanderen 
helt væk fra chancer, men fik modsat kun omsat sine mange 
chancer til et enkelt mål. Herefter fulgte et stort nederlag til 
topholdet Greve, inden Lellinge tabte en vigtig bundkamp imod 
Mosede 2-3, hvor Lellinge ellers klart udlignede kort før tid men 
som dommeren undlod at dømme bolden inde. Et nyt stort 
nederlag fulgte imod rækkens nr. 1 Ishøj. Lellinge vandt den 
næste kamp med 2-1, hvorefter tre udebane kampe blev tabt og 
det sidste spinkle håb om overlevelse forsvandt. Sidste kamp var 
lokalopgør imod Bjæverskov, og Lellinge spillede nok sin bedste 
kamp i foråret og kunne i flere omgange have bragt sig i front, 
men med 15 min igen slog modstanderen til, og Lellinge endte 
med at tabe 1-3. Dermed starter Lellinge op efter sommerferien i 
serie 4, hvor det bliver spændende at følge de lokale helte. 

2. holdet, der spiller serie 5, har det med at der skal være 
drama for alle pengene. Sidste år reddede man sig helt utroligt i 
sidste runde, og igen i år skulle det afgøres i sidste runde om 
man rykkede ned. Med 3 kampe igen lå man ikke godt, men en 
sejr og en efterfølgende uafgjort, denne sikret direkte på frispark 
i sidste minut, gjorde at man med bare uafgjort i den sidste 
kamp ville redde sig. Holdet vandt dog flot med 4-1 over et af 
rækkens tophold, og spiller igen i serie 5 efter sommerferien. 

7-mands holdet gjorde det flot og vandt deres række, og 
rykker op i mesterrækken. De måtte dog se sig slået i 
kvartfinalen om sjællandsmesterskabet med et nederlag på de 
urealistiske cifre 8-7. 

Lellinge har også et old boys 7-mands hold, der efter flot 
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spil lægger på 1. pladsen i rækken, men 3 hold ligger utroligt 
tæt og kan alle gå hen og vinde rækken. 

Som vanen tro er der blevet afholdt afslutning, hvor 
diverse priser blev uddelt. Årets topscorer: Jesper Søgaard (5 
mål). Årets mål: Daniel Schøn. Årets fighter: Magnus Dauding. 
Årets spiller: Morten Jensen. 

Selvom holdet har fået en god tilgang af nye spillere, er 
der altid plads til flere, og folk der har lyst til at spille fodbold 
skal være mere end velkommen. Yderligere info kan fås hos 
Morten Jensen Tlf. 23662349. 

 

 
Ja hvad kan vi sige til det resultat – rigtig flot drenge, i 

gør det fantastisk og vi er f…. stolte. 
 
Det har godt nok været en spændende sæson, både for 

spillere, tilskuere og trænere. For det første er det nyt med 9-
mands fodbold, men der var også gode hold i puljen og der har 
været kampgejst til sidste kamp. 

Vi tror vi har det hold med færreste afbud, ved ikke 
hvordan de bærer sig ad, men de står der alle hver gang. 

Her ved vi, at forældrene spiller en stor rolle, de er 
trofaste tilskuere, transportmidler og ’vaskekoner’ – tak. 

Sku’ der ske et afbud, så er der altid gang i sms efter 
kampen og det tyder jo på godt sammenhold, hvilket 
kendetegner vores hold. 
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Nu er vi jo en lille klub og vi låner spillere af hinanden, 

dømmer for hinanden og det fungerer bare – det er dejligt med 
de ekstra kræfter. 

 
I ønskes en rigtig god sommer drenge – og selvfølgelig 

også alle i andre. 
 

Steffen & Claus 
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Mødereferat vedr. Ringstedvej 
 
Møde mellem Lellinge Beboerforening, Teknik- og 

Miljøudvalgsformand Erling Larsen og Veje og Byrum (Connie 
Graul og Heidi Wind) den 3. juli 2013 angående den trafikale  
situation i Lellinge. 

Lellinge Beboerforening fortalte om de problemer, de 
oplever med den gennemkørende trafik i byen. Problemerne 
omhandler bl.a.:  

Hastighed. Det opleves, at bilisterne kører for stærkt 
gennem byen. Teknik- og Miljøforvaltningen har ikke 
trafikmålinger midt i byen, men målingerne ved fartviserne i 
udkanten af byen viser for høj hastighed for omkring 35 % af 
bilisterne. 

Fodgængerfelterne (2 stk.) respekteres ofte ikke af 
bilisterne, selv om der står fodgængere og venter. 

Når man holder som venstresvingende til Overdrevsvejen 
eller Bakkeledet risikerer man at blive påkørt bagfra. Der er ikke 
plads nok til at trække helt ind i midterarealet. Når man holder 
som venstre-svingende ved Bakkeledet bruger nogle bilister 
buslommen til at passere højre om. Dette er uheldigt, da disse 
risikerer at overse det efterfølgende fodgængerfelt. 
 

Teknik- og Miljøforvaltningen vil undersøge 
mulighederne for at: 

 skabe et mindre åbent byrum ved Brugsen og 
parkeringspladsen overfor 

 etablere forsætninger ved byzonetavlerne  

 afkorte midterhellen mellem Overdrevsvejen og 
Bakkeledet, så den svingende trafik kan trække ind 
på midten og bagvedkørende kan passere. 

 
 
Forvaltningen vil skitsere et forslag efter sommerferien. 
 
Desuden vil forvaltningen arbejde for, at der etableres 
motorvejsramper ved Vemmedrup og forventer at ansøge 
Vejdirektoratets medfinansierings-pulje. 
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Sommerfest ved kirken 
 
I slutningen af maj måned afholdt vi sommerfest ved 

Lellinge Kirke, hvor over 100 børn og voksne deltog. Vejret var 
ikke det allerbedste, men alligevel holdt det sig nogenlunde, så 
de fleste af udendørsaktiviteterne kunne gennemføres. Dog 
måtte selve gudstjenesten, som vi ellers havde glædet os til at 
afholde på en ny måde, henlægges til kirkerummet. 

Højelse-Lellinge kirkers børne- og ungdomskor sang ved 
gudstjenesten og underholdt også bagefter. Menighedsrådet 
havde gang i havegrillerne og der var burgere og drikkevarer til 
alle. Selv om der var åbent i begge ender af grillteltet, var der 
virkelig røg i køkkenet! 

Også hoppeborgen var overdækket, så den var i brug fra 
først til sidst. Under spisningen var det tørvejr, så der var god 
mulighed for at brede sit tæppe ud på plænen og nyde maden 

dér. 
Senere var der underholdning af sjippepiger fra Lille 
Skensved IF, og der var arrangeret en quiz for hele 
familien, hvor svarene kunne findes ved at se sig godt for 
i kirken. 
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Alt i alt var det en dejlig dag, som vi sikkert vil gentage 
ved en senere lejlighed. 

”Æblehaven” 
Kirkegårdens nye urnefællesgrav, ”Æblehaven”, er nu 

næsten færdiganlagt. Den er tilplantet med - som navnet siger - 
æbletræer og bunddækkende stauder. Anlægget er indrammet af 
en hæk, således at det bliver en selvstændig, lille have på 
kirkegården. 

Tanken er at der skal være både anonyme og ikke-
anonyme urnebegravelser mellem hinanden, så der bliver 
mulighed for at anbringe en lille gravsten. Nu mangler blot de 
sidste detaljer og ikke mindst den formelle godkendelse af Køge 
Provstiudvalg. 

 

Lellinge kirke nu på Youtube 
Klokkeringningen søndag d. 7. juli er 

blevet filmet af det private initiativ Danmarks 
Kirker. Se og hør kirkens klokker på Youtube, 
skriv blot Lellinge kirke i søgefeltet. 

HUSK! Udflugt for pensionister 
onsdag den 7. august kl. 13.00. Tilmelding i Lellinge 
Brugs fra 1. juli, sidste frist er onsdag den 31. juli. 
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 Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

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

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! 

 

 

 

   
 

Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77 

 

 
 

   
 

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 



24  

Find 5 fejl 

På det nederste billede af den gamle stationsbygning i Lellinge er 
fjernet 5 ting. Prøv om du kan finde ud af hvilke! 


