
1  

nr. 24 - oktober 2014 

Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger 



2 

Mosaik udgives af foreninger og institutioner i Lellinge. Skriftet 
udkommer 2 gange årligt og gratisomdeles til alle husstande i Lellinge 
sogn. 
Redaktion: Henning Mathiesen (ansv.) 56 66 00 77, 
e-mail: mosaik.henning@gmail.com 
Mosaik udarbejdes af: kasserer Helge Pedersen, hannehelge@privat.dk, 
Jan Meilby, Brian Sørensen, Henning Mathiesen.  
Dette nummer er på 24 sider og trykt i 500 eksemplarer.  
Tryk: Microforma, 5230 Odense M. 
Eftertryk kun tilladt efter aftale. 
©Mosaik 2014 

Indhold Side 

Dagli’Brugsens bestyrelse 4 

Lellinge Menighedsråd 7 

Dagplejegruppen i Lellinge 8 

Lellinge IF 11 

Lellinge Skole og SFO 12 

Lellinge Lokalarkiv 14 

Lellinge Beboerforening 17 

Annoncer 18 

  

ISSN 1602-9178 

 

Mosaik 
n
r.
 
2

4
 
-
 
o

k
t
o

b
e
r
 2

0
1

4
 

Forsiden: Er der noget så skønt som at ligge og kigge ned i en å?Nej, vel - 

heller ikke, når man er lige omkring 2 år og går i naturdagpleje. 

Næste udgave af Mosaik udsendes april 2015. 
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De grimme Lellinger 
 
Det kan godt føles lidt nedslående at være fra Lellinge a’ i 

disse dage. Det er, som om, beboerne her og deres meninger, 
ønsker og behov, blot er noget, man kan tromle henover. Fra at 
have bedyret fra A til Ø, at der ikke blev lukket nogen skole i 
Lellinge, har politikerne i byrådet nu i enighed vedtaget, at 
Lellinge Skole bliver lukket. Man har været lydhør og imponeret 
over alle de konstruktive høringssvar, som er indsendt fra alle 
berørte, siger man. Der gik dog ikke lang tid efter  
høringsfristens udløb, før et flertal i byrådet på et pressemøde 
kunne meddele beslutningen om bl.a. at lukke Lellinge Skole. 

 
Skolen bliver lukket næste sommer. Det må vi så forholde 

os til. Men hvad med skolen som forsamlingssted? Der er 
tavshed omkring, hvilken fremtid bygningerne skal have. Skal 
de sælges alle 4? Skal nogle af dem bruges til andre formål? Kan 
beboerne gøre sig håb om fortsat at have et sted at samles? Det 
venter vi fortsat en afklaring af, og måske kommer vi til at tage 
endnu en kamp. 

 
Ja, siden sidste Mosaik har vi mistet Lellinge Skole, gået 

glip af Lellinge Ringborg (måske!), selv Lellingepigerne har 
pakket sammen og er rejst! Til gengæld har vores Brugs holdt et 
brag af en 105 års fødselsdagsfest, og det var dejligt at deltage 
sammen med alle de andre Lellinger, og også møde nogle nye.  

 
Det er vigtigt at høre til et sted, også for vore børn, som 

nu bliver en del af en større flok på nye skoler. 
Landsbyfællesskabet skal vi værne om, og Mosaik skal 
bidrage til at styrke og bevare det. Nye tider er på vej, 
og det er en udfordring at få det bedste ud af 
dem. Den udfordring tager vi imod! 
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Sommerfest i Dagli’Brugsen 
 
af Tine Miang, Dagli’Brugsens bestyrelse 

 
For over 20 år siden skulle Brugsen have lagt fliser på 

parkeringspladsen. 
Det ville blive en dyr affære, hvis man skulle hyre nogen 

udefra for at gøre arbejdet - og istedet var der en flok af 
Lellinges hjælpsomme beboere, som gik sammen og gjorde 
arbejdet. Som tak blev der holdt et brag af en fest med mad og 
drikke, musik og dans. 

Denne fest blev en kæmpe succes, og pludselig var en 
tradition for Brugsfest født. 

I årene efter blev der hver sommer holdt Brugsfest. Det 
var et tilløbsstykke, noget mange af Lellinges beboere så frem til 
år efter år.. 

Med tiden kom der dog også gang i andre aktiviteter i 
byen, og andre lokale byfester blev stablet på benene. 
Brugsfesterne var ikke det helt store trækplaster længere, og 
ligeså langsomt gled de ud i sandet. 

 
For 5 år siden havde Brugsen 100års fødselsdag, og i den 

anledning besluttede vi i bestyrelsen, at dette skulle altså fejres 
med en ordentlig brugsfest igen. Alle sejl blev sat til - og festen 
blev - som før i tiden - en kæmpe succes. 

 
I bestyrelsen har vi af og til talt om festerne, og om at vi 

gerne ville genoplive traditionen til en vis grad. Ikke hvert år - 
men engang imellem. Mange beboere har også spurgt os, om vi 
da ikke skulle til at holde de der gode brugsfester igen.. 

 
I år syntes vi tiden var inde til endnu en brugsfest. Og det 

blev lørdag den 23.august! 
Et stort telt blev sat op på Brugsens p-plads. Borde, stole, 

bar, dansegulv og scene blev rigget til. Hele bestyrelsen brugte 
formiddagen på at snitte salater, vaske bagekartofler, rive 
agurker til tzatziki osv.  

Vi havde bestilt grillentusiasterne og tv-stjernerne fra Den 
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store grilldyst, Jan og Rene, til at komme og grille deres lækre 
kød.  

Der blev stillet to hoppeborge op til børnene bag teltet, så 
de også kunne fornøje sig. 

 
Klokken 18 var starttidspunktet. 
Vi havde solgt rigtigt mange billetter - knap 200 - og alle, 

store som små, unge som gamle, kom glade og veloplagte an til 
teltet. 

Der bredte sig en dejlig duft fra grillen, og bestyrelsen 
som skiftedes til at stå i baren, fik travlt med at lange 
drikkevarer over disken. 

Ungerne hoppede i hoppeborge, og der var en herlig 
summen af hyggesnak og latter. 

Maden blev serveret på en stor buffet - der var bygselv 
burgers og pølse med brød til børnene, og oksesteg og fyldt 
mørbrad med tilbehør til de voksne. 

Det faldt altsammen i god jord - maden var virkelig god, 
og der blev spist igennem. 

Efter maden kunne man købe sig en kop kaffe og der var 
som overraskelse, gratis slushice til børnene. Der var 
konkurrence om at gætte brugsmandens vægt - vinderen fik 
gavekort til OK. 

 

Så er der klar til salg fra baren! 
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Klokken 21 kom musikken - Kim Larsen jam - som består 
af 3 gæve gutter, der spiller Gasolin og Kim Larsen musik. 
Forsangeren Kim Hansen har faktisk boet nogle år i Lellinge, så 
han var rigtigt i sit es og på hjemmebane. De spillede både 
gamle og nye numre, og mange fik sig en svingom i løbet af 
aftenen. 

Faktisk var der også overraskende mange børn der 
dansede. Det var begyndt at regne, så hoppeborgene blev pillet 
nede - og så forlystede børnene sig rigtigt på dansegulvet i 
stedet. Jeg tror faktisk, at der var en del forældre, der måtte 
melde deres børn i danseskole bagefter, sådan som de havde 
udvist talent og glæde udi dansekunsten... 

 
Til midnat var festen slut. Nogle fortsatte festen 

andetsteds - andre skulle bare på hovedet i seng. Det var ialtfald 
lutter glade og feststemte mennesker der takkede for en dejlig 
aften, og som tilkendegav, at der da ikke skal gå hele 5 år igen, 
før næste brugsfest afholdes. 

 
Som bestyrelsesmedlem er det virkelig givende, at 

arrangere noget for byens beboere, som der er så stor opbakning 
og ros til. Lad os se - måske kommer der ikke til at gå 5 år, før vi 
må holde Brugsfest igen. 
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Pensionistudflugt 2014 

 
af Hanne Pedersen og Else Hoffman, menighedsrådet 

 
Sædvanen tro var der atter i år pensionistudflugt, som 

foregik den 13. august. 
 
Målet var i første omgang Hammer Bakker ved Isefjord. 
 
Vi skulle til Orø,  hvortil vi kom med trækfærge. Det tog 

hele 5 minutter ! 
 
Derefter skulle vi 
besøge Orø Kirke,  
hvor den karismatiske 
præst, Kirsten Schmidt, 
fortalte kirkens historie 
og om afdækningen af 
nogle af kalkmal-
erierne. Ikke alle er 
afdækket endnu, da 
proceduren koster en 
formue.  
 
Efter kirkebesøget fik 
vi eftermiddagskaffe 
og hjemmebagt kringle 
på Spisestedet, hvor 
også middagen skulle 
indtages. 
 

Herefter blev vi kørt rundt på øen, mens en guide fortalte 
om øen og dens indbyggere. 

 
Efter en 2 retters menu + kaffe gik turen tilbage til 

Lellinge. 
 
Til vores glæde var vejret atter i år med os. 
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Idræt i dagplejen 
 
af Hanne Mathiesen, dagplejer 

 
Så blev det endeligt - Lellinge skole lukker! Og hvad kan 

det have af konsekvenser for dagplejen? Ja, det kan kun 
fremtiden vise, vi håber selvfølgelig, at der vil blive ved med at 
komme små, nye borgere til Verden, også i Lellinge. 

 
Vi vil helt sikkert komme til at savne mødet med vores 

"gamle" børn, som vi møder hver gang, vi skal i gymnastiksalen.  
 
Den 1. November 2014 bliver Lellinge-Vemmedrup 

dagpleje opnormeret med 1 dagplejer, så vi i alt er 8 dagplejere i 
gruppen. Det er Lene, som bor i Vemmedrup og som faktisk er 
en tidligere kollega, der på grund af manglende børn i dagplejen 
har arbejdet i en integreret institution i Bjæverskov det sidste par 
år og nu vender tilbage til dagplejen. 

 
Vi har siden sidst alle færdiggjort vores idrætsuddannelse 

og er nu certificerede idrætsdagplejere. Her er et afsnit fra vores 
nye introduktion til dagplejen, som handler om, hvad det i 
praksis betyder at være idrætsdagplejer: 

 
G e n n e m  l e g 
arbejder vi bevidst 
på at udvikle 
b a r n e t ,  b å d e 
kognitivt socialt, 
fysisk og psykisk. 
Al læring foregår 
gennem leg. Når 
vi bruger hele 
kroppen, husker 
vi bedre, hvad vi 
har lært. Barnet 
styrkes af succes-

oplevelser, og succes får det ved at vi giver det muligheden for 
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at nå sit mål. Det 
kan være svært 
ikke bare at hjælpe, 
men hvis det sker 
for tit, frarøver 
man barnet en 
succesoplevelse og 
lysten til at gå 
videre til en ny 
udfordring. Det er 
også vigtigt at få 
lov til at fejle for at 
nå sit mål. 

 
Vi arbejder 

på, at børnene 
lærer at blive 
selvhjulpne på alle 
områder, da vi tror 
på, at et barn, der 
forstår og mærker 
sig selv, er et barn, 
som på sigt kommer til at fungere godt. 

Når barnet starter i dagplejen, er det allerede selvhjulpent 
på mange områder. Som dagplejere er det vores opgave at give 
barnet udfordringer, som passer til dets udviklingstrin. Hver 
gang, en opgave lykkes, giver det barnet en succesoplevelse, 
som dels styrker dets selvværd og dels giver det lyst til en ny og 
lidt sværere opgave. 

Det er gennem kroppen, barnet lærer, og derfor er det så 
vigtigt, at barnet selv får lov til at udvikle sine færdigheder. 

Pædagogisk idræt i praksis kan f.eks. være: Et puslespil, 
der kan være lidt svært eller kedeligt, bliver pludselig sjovt, hvis 
vi tager det med ud i haven og gemmer brikkerne rundt 
omkring. Nu skal børnene finde en brik, lægge den på plads i 
puslespillet og derefter ud at finde endnu en brik. Der går 
pludselig sport i det, og de løber af sted – for hvem kommer 
først? 

En leg kan være bygget op på forskellige måder. Barn-til
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-barn, dvs. to børn, som leger. Barn-til-voksen, hvor det er 
barnet, som tager initiativ og inviterer den voksne, og voksen-til-
barn, hvor det er den voksne, som styrer en aktivitet eller leg. 

I pædagogisk idræt arbejder vi altid med udtrykket ”en 
pædagogisk bagdør”. Det vil i praksis sige, at vi sammensætter 
leg og aktivitet, så alle børnene kan deltage på deres eget 
udviklingstrin. Som eksempel kan puslespils-legen bruges: 
Nogle af brikkerne gemmes langt væk for de børn, der elsker 
udfordringer, mens andre ligger tættere på for de mere 
forsigtige. Man kan også holde en ven i hånden, så vil alting 
føles meget nemmere. 

Efter en masse aktivitet er det godt for barnet at slappe af 
igen. Det gør vi ved bl.a. at ”bage pizza” på barnets ryg. Barnet 
ligger på maven og vi andre ruller ”pizzadej” ud på ryggen med 
håndfladen. Der kommes forskelligt ”fyld” på, og de forskellige 
bevægelser opleves af barnet som en sjov og dejlig massage. 

 
Som opfølgning på idrætsuddannelsen kommer 

legeinstruktør ved DGI, Balder Brøndsted, og leger og giver 
nye input og ideer til vores legestue. 

 

Det kræver tillid til sine kammerater at lade sig rulle ind i et 
liggeunderlag! 
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Fodbold Senior 
 
Holdet spiller i år i serie 4 efter at have sluttet midt i 

rækken sidste sæson. 
Holdet har fået nogle nye spillere og flere er kommet 

tilbage til klubben, så truppen ser denne sæson rigtig god og 
bred ud. Holdet er også kommet godt i gang med to sejre, samt 
en er vundet uden kamp.  Første kamp blev vundet 2-0 på 
udebane over nedrykkerne fra serie 3 Karise. Jørn Laursen 
åbnede scoringen kort inde i anden halvleg inden Jesper 
Søgaard kunne lukke kampen med et mål i overtiden. Herefter 
måtte Haslev forlade Lellinge stadion som tabere, efter Lellinge 
vandt 3-2. Haslev kom foran på en forsvarsfejl, inden Timmi K. 
Nielsen og siden Jesper Søgaard kunne give Lellinge en 
pauseføring. Haslev udlignede efter 70 min, men Lellinge 
svarede igen med 10 min igen da Dennis Ochmann headede 
Lellinge i front. Holdet topper dermed rækken med 9 points for 
3 kampe. 

Op til den nye sæson har spillerne på holdet bygget en 
tribune på kampbanen, og til den første hjemmekamp var der 
helt fyldt ud, så det ser ud til at det var et godt tiltag. Tilskuere 
kan dermed sidde ned og nyde en god fodboldkamp, hvor der 
også vil være mulighed for at købe øl og vand. 

Hjemmekampe serie 4: 
04-10-14 kl. 14:00 Lellinge – AIK 65 Strøby 
18-10-14 kl. 14:00 Lellinge – Dalby GI 
2. holdet spiller i serie 5, og er startet fornuftigt med 2 

sejre og et enkelt knebent nederlag. Specielt angriber Troels 
Nielsen har været i hopla med 7 mål i de 3 kampe. 

Holdene kan også følges på via klubbens hjemmeside, 
Lellingeif.dk med referater fra alle kampe. 

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. 

Træning er hver tirsdag kl 18:30. Yderligere info kan fås 
hos Morten Egeskov Tlf. 23662349. 
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Skolens situation 
 
Af Louise Thiel, skolebestyrelsen på Lellinge Skole og Vemmedrupskolen 

 
I skrivende stund står vi over for lukning af Lellinge 

Skole. Beslutningen blev taget af politikerne i Køge Kommune 
sidst i september, og igen har det været lidt som at slå i en dyne. 
Denne gang blev dynen dog smidt helt hen over hovedet på os 
dengang i foråret, og bakken, vi skulle kravle op ad, var blevet 
til et bjerg.  

 
Det blev heller ikke gjort nemmere af, at det kun er fire år 

siden, at vi sidst skulle kæmpe eller hive fat i politikerne i 
valgkampen sidste år. Det virker helt urimeligt, at man som 
forældre og by skal kæmpe år efter år for at få lov til at sende 
sine børn i skole i trygge omgivelser i lokalområdet. Men vi 
kæmpede gerne, for vi mente og fortsat mener, at Lellinge Skole 
er nødvendig, ikke kun i lokalområdet, men også for at sikre et 
varieret skoletilbud i Køge Kommune. Den model, der er blevet 
lagt op til fra politikernes side, hvor "one size fits all", kan vi i 
dagligdagen på Lellinge Skole se ikke holder. 

 
Der har 

været mange i 
Lellinge, som 
har kæmpet 
imod en lukning 
af vores skole, 
og de fortjener at 
blive hyldet for 
deres indsats. Det gælder bl.a. forældre til børn på Lellinge Skole 
(hvoraf flere faktisk ikke bor i Lellinge), vores lokale præst, 
lokalarkivet og beboerforeningen. De har skrevet læserbreve, 
været aktive på Facebook, lavet bannere, deltaget i 
demonstrationer, indsamlet underskrifter, skrevet høringssvar 
og talt med politikerne. Alt dette kræver en enorm indsats, og vi 
ved, hvor meget det tærer, så stor tak til jer alle! 
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Nogle politikere sagde alligevel til os, at de ville ønske, at 
Lellinge havde været endnu mere synlige i kampen om skolen, 
og nogle andre politikere sagde til os, at "nej, det gælder 
selvfølgelig ikke om at være dem, der råber højest". Når 
politikerne nu har valgt at lukke os, er vi kede af, at det blandt 
andet sker på sådan en baggrund og måske mindre på baggrund 
af det, som forslaget reelt indebærer - økonomi.  

 
Forslaget indeholdt en ny skolestruktur for flere skoler i 

Køge Kommune, som skulle være med til at finansiere 
skolereformen og højnelse af kvaliteten af undervisningen. 
Politikerne har kun lukket os og Gørslev (som valgte at kaste 
håndklædet i ringen og lukke sig selv før sommerferien, da de 
ikke orkede endnu en kamp) plus lave nogle andre 
småjusteringer i budgettet. Det er så lille en besparelse, at den 
ikke vil kunne finansiere den nye skolereform eller højne 
kvaliteten af undervisningen synderligt på skolerne i resten af 
Køge Kommune. Ligeledes at de endda endte med at tilføre 
penge de næste fire år til skolerne – altså dem som er tilbage. Så 
kan man jo så undre sig over, hvad formålet egentlig var med at 
lukke os i Lellinge? Vi har jo netop kvalitet i undervisningen, det 
kan vi se af resultaterne i de nationale test, og vi er en skole, der 
ikke bare følger med udviklingen generelt i samfundet, men som 
også er på forkant. 

 
Nu hvor politikerne har valgt at lukke os, bliver dette 

derfor det sidste skoleår (2014/15) for Lellinge Skole, og 
størstedelen af skoledistriktet Lellinge bliver herefter en del af 
Vemmedrup skoledistrikt. Skoledistriktet øst for motorvejen 
bliver lagt ind under Ellemarkskolen. Alle nuværende elever på 
Lellinge Skole er sikret plads på Vemmedrupskolen pr. august 
2015 og vil på det tidspunkt kunne benytte sig af den nye fine 
(og dyre) dobbeltrettede cykelsti de ca. 4,5 km i skole.  

 
Vi i skolebestyrelsen vil arbejde for, at den ”gode ånd, 

faglighed og rummelighed” vi har haft på Lellinge Skole 
gennem alle årene, vil flytte med børnene og lærerne ud på 
Vemmedrupskolen, så der sker en reel sammenlægning af de to 
skoler og ikke bare en lukning af vores skole.  
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Nyt og gammelt fra lokalarkivet 
 
af Henning Mathiesen, arkivleder 

 
Ét af de mange høringssvar, Køge Kommune modtog 

angående skolelukning, var fra Lellinge Lokalarkiv. Set ud fra 
lokalarkivets smalle synspunkt ville det største problem være, at 
skolens bygninger blev solgt eller inddraget til andre formål, 
som kunne gøre os hjemløse. I høringssvaret har vi påpeget 
behovet for at have offentlige bygninger i byen for borgerne at 
samles i, og herunder har vi understreget arkivets behov for at 
have fysisk hjemsted i Lellinge, 7 dage om ugen og 24 timer i 
døgnet. 

 
I lokalarkivet har vi den holdning, at historien skal 

bevares på det sted, hvor den er skabt, men dette forudsætter 
naturligvis, at det kan ske under betryggende forhold for 
arkivets materialer. Her mener vi, at kommunen har en 
forpligtelse, som ikke kan tilsidesættes eller affærdiges med 
henvisning til andre af kommunens lokalhistoriske arkiver. Som 
lokalarkiv har vi også en forpligtelse, nemlig overfor de mange, 
der har foræret os materiale i forvisning om, at det forbliver 
sikkert og trygt i Lellinge. 

 
Nu er det vedtaget, at skolen skal lukke til næste sommer, 

men hvad der derefter skal ske med bygningerne, ligger 
foreløbig hen i det uvisse. Vi sætter vor lid til, at de mange 
smukke ord om udvikling og støtte til kulturlivet og 
fællesskabet i landsbyerne vil udmøntes i samlingslokaler, både 
for for arkivet og for landsbyen som helhed. 

Vort høringssvar kan læses i sin helhed på 
www.ditlellinge.dk. 

 

Tilgang til arkivet 
Over sommeren er der vedrørende ”skolesagen” samlet 

en tyk mappe med udklip, breve og kommentarer fra facebook-
siden ’Stop lukning af Lellinge Skole’. Vi har også 
dokumentation af de fleste tidligere kampe for skolens 
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overlevelse, og når man gennemgår den, kan man bedre forstå, 
hvorfor det har været vanskeligt at opretholde gejsten blandt 
flertallet af Lellingeborgerne. Det har virkelig været en 
udmattelseskrig. Det er kun fire år siden, vi sidst måtte slås for 
skolen, og det siger sig selv, at det er umuligt at mobilisere 
forældre og beboere igen og igen. 

 
Skæbnen vil, at beslutningen om lukning af Lellinge Skole 

sker netop i 200-året for folkeskolens oprettelse. Dengang i 1814 
var der indskrevet i loven, at ”intet barn måtte have mere end ¼ 
mil til skolen”. Det er knap 2 km, og man kan sige, at det er en 
regel, der nu er eftertrykkeligt afskaffet! 

Lellinge Skole levede faktisk et stille og roligt liv de første 
150 år, ja, endnu længere, for ’almueskolen’ i 1814 afløste den 
tidligere degneskole, 
som havde været i 
funktion siden 1747. 
Dér, hvor det begyndte 
at gå skævt, var, da vi 
fik en ny folkeskolelov i 
1958, som bl.a. stillede 
større krav til faglokaler 
og undervisningsmidler. 
Her havde de små skoler 
svært ved at honorere 
kravene, og mange af 
dem lukkede efter 
måske at have fungeret 
som forskoler nogle få 
år, og eleverne blev 
flyttet til de nye centralskoler. Lellinge Skole har kæmpet 
længere og hårdere end de fleste, og blev altså ’belønnet’ med et 
længere liv end de fleste. 

Arkivet har fået overdraget restoplaget af bogen ”Vores 
skole - Lellinge Skole i 100 år”, som vi sælger for 75 kr. pr. stk. 

 
Som med skolen har vi også samlet en mappe om den 

verserende sag om vikingeborgen, som alle vist har hørt om. Her 
er der faktisk to sager, idet den ene handler om selve fundet og K
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hvad der sker i den forbindelse, og den anden handler om det, 
medierne kalder ’navnekrigen’. Ingen af de to sagsmapper er 
lukket endnu, og vi følger udviklingen, så vore efterkommere 
kan komme på arkivet og læse om, hvad det egentlig var for en 
ballade dengang i 2014. 

Vi har i løbet af året (som jo ikke er gået endnu!) haft en 
del korrespondance med forskellige personer, der har haft 
spørgsmål om Lellinges historie. Det er oftest slægtsforskere, der 
henvender sig, og det sker oftest på mail via vores hjemmeside. 

Vi har desuden fået en mappe med slægtsoplysninger om 
én af de gamle skovfogedslægter i Lellinge, nemlig efter-
kommere efter skovfoged Rasmus Jacobsen i Krageskovshuset. 
Vi har fået flere billeder fra familien Fischers gartneri på 
Strædet, samt et flot, koloreret flyfoto fra 1962 af ejendommen 
Byledet 1. 

 
- Og så er det i dette efterår 25 år siden, en studiekreds på 

skolen lagde grunden til Lellinge Lokalarkiv.Vi fejrer det med et 
lille flag, og så holder vi en fest, når vi en dag forhåbentlig skal 
indvie vore helt egne lokaler! 

Byledet 1, 1962. På dette tidspunkt var huset netop overtaget af Kaj 
Christensen, som havde arvet det efter sine forældre. 
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Lellinge Skole igen igen 
 
af Finn Hoffmann, fmd., Lellinge Beboerforwening 

 
Dette indlæg skulle have handlet om Lellinge Skoles 

fremtid og er skrevet, da der fortsat var mulighed for at skolen 
fortsatte. Nu foreligger der en afklaring - skolen lukker. Men det 
betyder ikke at kampen er helt afsluttet endnu. Foran venter 
kampen for at opnå de bedste vilkår for børnene fra Lellinge i 
nye skoler med hensyn til transport til og fra samt skolegangens 
kvalitet. 

 
Beboerforeningen og Seniorklubben har deltaget aktivt i 

arbejdet for skolens besvarelse indtil nu og vil også være tilstede 
i arbejdet for at sikre de bedste vilkår for børnene fremover. 

 
For Beboerforeningen og for de øvrige foreninger i byen 

består arbejdet nu i at arbejde for, at der fortsat findes rum 
til foreningarbejdet i Lellinge. Dette har vi da også fået lovning 
på fra nylige møder med politikerne. Men hvordan dette skal 
ske er for tidligt at spekulere på. 
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Marianne Feldt 
Tidsbestilling 
tlf: 22148335 
Markledet 22 

4600 Køge 
www.frisørfeldt.dk 

  

 

MOSAIK støttes også af 

 

LELLINGE BEBOERFORENING 

LELLINGE MENIGHEDSRÅD 

LELLINGE VANDVÆRK 

LELLINGE IDRÆTSFORENING 

 

  

Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

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

 

  

Tak til vore støtter, både erhvervsdrivende og private. 
Støttebridrag 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 
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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 
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Find de 20 mangler på det nederste billede! 

Find 20 fejl 


