
1  

Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger 

nr. 15 - december 2009 



2 

Mosaik udgives af foreninger og institutioner i Lellinge. Skriftet ud-
kommer 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 (bemærk ny adresse!)  
Mosaiks Støtteforening: Fmd. Eva Persson, 21 78 87 69, e-mail: 
eva.persson@koege.dk, kasserer Birthe Thomsen, bir-
the.thomsen@koege.dk, Jan Meilby, Henning Mathiesen.  
Dette nummer er på 32 sider og trykt i 500 eksemplarer.  
Tryk: Microforma, 5230 Odense M. 
Eftertryk kun tilladt efter aftale. 
©Mosaik 2009 

Indhold Side 

Leder 3 

Skovbørnehaven Skovsneglen 4 

Vejforeningen Lellinge Østermark 6 

Lellinge I.F. 8 

Lellinge Skole & SFO 14 

Lellinge Lokalarkiv 19 

Dagplejegruppen i Lellinge 22 

Seniorklubben 24 

Lellinge Menighedsråd 26 

Lellinge Beboerforening 28 

Sponsorannoncer 30 

  

ISSN 1602-9178 

 

Mosaik 

Forsiden: Seniorklubben (en del af den!) på skovtur til Gisselfeld. Også 
Seniorklubben kan fejre jubilæum i år - 10 år. 
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Mosaik - nu i farver! 
 
Søndag den 12. november, hen imod aften. Det er dead-

line for Mosaik, og der er kun kommet 1 (ét) indlæg. Tvivlen 
begynder at melde sig - der var kun 24 sider i sidste nummer - 
skal der være færre i dette? Er det mon ved at lakke mod enden 
for vores blad? 

 
Nå, det er tidligere sket, at der kommer noget ind efter 

deadline, så vi venter et par dage mere. Og se - pludselig dum-
per det ene indlæg ind efter det andet. Fyldige og med mange 
billeder. Og pludselig er situationen vendt på hovedet - der skal 
skæres, rykkes sammen og mingeleres med det hele for at få det 
til at være der. Vi kan ikke bare sætte én side ind, hvis der er for 
meget stof, teknikken siger 4 sider ad gangen. Og der er grænser 
for, hvor små vi kan gøre billederne, hvis man stadig skal kunne 
se, hvad de forestiller. 

 
Men til sidst lykkes det. Et nyt nummer er klar til at sende 

til tryk. Og nu - på grund af den teknologiske udvikling - kan vi 
så præsentere Mosaik med farver på alle sider, og det til en 
fremstillingspris, der ikke ligger langt over den tidligere. Det er 
vi på redaktionen vældig glade for, for det skaber endnu mere 
liv på bladets sider.  

 
Som du vil kunne se, kære læser, er der allerede masser af 

liv - ting, der rører sig i foreninger og institutioner. Der er mas-
ser af dynamik i Lellinge, og her i bladet kan du læse om, hvad 
der sker rundt omkring. Også i den kommende tid, med julen, 
der står foran døren og så videre, vil der være masser af akti-
viteter for alle. Og dem vil du nok kunne læse om i 
næste udgave af Mosaik. 

 
God jul til alle i Lellinge. 
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Vi elsker vores børnehave 
 
Af Jane Hvergel Kryger 

 
 - men et af årets højdepunkter er nu alligevel de 4 dage, 

hvor hele Skovsneglen flytter til Trylleskoven ved Solrød. Disse 
dage fandt sted i august - perfekt tidspunkt. Det var dejligt at se 
alle kammeraterne efter sommerferien - og det sidste af somme-
ren blev nydt. 

 
Trylleskoven er et fantastisk område med alt fra en dejlig 

sandstrand til et bredt bælte af strandeng, der igen hurtigt går 
over i egentlig lynghede. Der er også flere hedeområder, som 
afgræsses af henholdsvis får og køer. Så der er rige muligheder 
for leg, lærdom og andre aktiviteter i Trylleskoven for børnene. 
Igen i år var vi utroligt heldige med vejret, så torsdag - sidste 
dag - blev det meste af dagen brugt på stranden. Herligt endelig 
at kunne tage en længe ventet badetur! 

 
 
1. søndag i september af-
holdt Skovsneglen traditio-
nen tro Høstbazar. Formålet 
med Høstbazaren er at samle 
penge ind, som skal bruges 
til at gøre børnenes hverdag 
endnu sjovere. Det kan være 
i form af nyt legetøj, ting til 

legepladsen eller udflugter. Forældregruppen havde igen i år 
lavet et kæmpe forarbejde, så det blev en dejlig indbringende 
dag for Børnehaven.  Alle – børn, forældre og bedsteforældre 
hyggede sig. Selv tidligere børnehavebørn med familier kom og 
hilste på. Der var forskellige aktiviteter som fx. bue/pil, fløde-
bolle-maskine, ansigtsmaling, det muntre køkken, ponyridning. 
Og selvfølgelig var der et rigt udvalg af grillede lækkerier til 
frokost, samt nogle dejlige kager til kaffen. Dagen blev rundet af 
med udtrækning af vindere af det amerikanske lotteri. Dette er i 
sig en stor begivenhed – pga. alle de mange flotte præmier, der 
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er blevet sponseret af utroligt vel-
villige givere. En stor tak til alle 
dem! 
 
En anden tilbagevendende traditi-
on i Skovsnglen er Lanternefesten, 
som i år fandt sted fredag den 13. 
I sig selv en uhyggelig dato - men 
det var en hyggelig aften med et 
fantastisk fremmøde - trods et 
genstridigt regnvejr. Vi var 95 

personer. Børnene havde brugt mange dage i værkstedet på at 
male fine lanterner, og selv finde pinde til at bære dem med.  
Vi mødtes kl. 17 og gik afsted i mørket med vores tændte lanter-
ner. Vi sang lanternesangene imens - og igen i år, var vi utroligt 
heldige - for vi mødte vægteren Morten med sin store lanterne 
og en kurv fyldt med sol-, måne- og stjernekager! Efter det hyg-
gelig møde med Morten, gik vi tilbage til børnehaven og spiste 
en dejlig varm suppe, der havde stået og snurret over bålet.  

 
At vi er beriget med 
en fantastisk foræl-
dregruppe, der har et 
fantastisk engage-
ment og yder en stor 
opbakning til alle ar-
rangementer, gør, at 
vi, som den lille insti-
tution vi er, trygt går 
den mørke tid i møde. 
 
 

For at gøre Skovsneglen mere synlig for omverdenen og 
for at optimere kommunikationen mellem Børnehaven og foræl-
drene, har vi fået en lavet en god informativ hjemmeside. Den 
beskriver livet i Skovsneglen med alt, hvad der hører til af prak-
tiske informationer, beskrivelser af vores traditioner, kalender, 
Fie’s klumme og meget andet. Se mere på www.skovsneglen-
lellinge.dk 
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Østermarkens Vejforening 
 
Af Ulla Jensen, kasserer i Vejforeningen 

 
 
Vi er i den mørke tid – en tid der også har charme – gardi-

nerne trukket for, levende lys og julen der nærmer sig, det er 
hygge. 

 
Diver-

se julearran-
g e m e n t e r 
trænger sig 
på og der-
med også 
Vejforenin-
gens julefro-
kost. I skri-
vende stund 
s t r ø m m e r 
t i l m e l d i n -
gerne ind, 
når MOSA-
IK udkommer, nærmer dagen sig for festen. Vi ser frem til en 
dejlig sammenkomst med naboer/venner.  Som sædvanlig hjem-
melavet julefrokost med mange lækre retter, risalamande og 
mandelgaver, pakkeleg, drillerier, måske lidt snyderier – alt 
sammen for sjov. 

 
Hele julearrangementet bliver betalt af Vejforeningen (dog 

er der 2 beboere, der i år har givet snaps). Det kan kun økono-
misk lade sig gøre, fordi vi holder det sædvanlige loppemarked 
hver sommer. Tak til alle, som leverer ”lopper” til os og tak til 
alle, der kommer og handler hos os. 

 
Der er også sket nyt i Østermarken, nyt hus bliver bygget 

– andre huse renoveres, familier rokerer, nye beboere kommer 
til, og til dem siger vi hjertelig velkommen. 
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I Østermarken har der altid været rart at bo, men vi blev 

først rigtig kendt med hinanden, efter der hos Bodil og Ulrik på 
Østergård, i en del år blev lagt hus til sommerfester. 

 
Derefter opstod Vejforeningen, og vi håber den kan være 

med til at få de nye beboere til at føle sig som en del af fællesska-
bet. 

 
Som nævnt i forrige nummer af MOSAIK skulle vores 

cykelklub på tur til Bornholm. Alt blev lige så vellykket, som vi 
havde håbet på. Vejret var fint, næsten ingen regn, men masser 
af blæst. De steder vi overnattede var perfekte. Enkelte ting blev 
lavet om i forhold til vores oprindelige plan. Vi kørte langs ky-
sten som planlagt, men nåede ikke helt så meget ind midt på 
øen, som vi havde regnet med, men så oplevede vi andre ting. 
Det er helt sikkert, at vi kom hjem – temmelig trætte – men med 
en masse oplevelser rigere. 

 
Vi er så småt begyndt at tale om vor næste tur, der dog 

først skal finde sted i sommeren 2011. Efter planen skal vi sydpå, 
Falster, Lolland, sejle Tårs/Spodsbjerg, det sydfynske øhav o.s.v. 
Men nu må vi se, der er jo længe til. 
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Fra bestyrelsen 
 
af Søren Bonde, Formand Lellinge IF 

 
Finanskrise i Lellinge IF ? 

Nej, det vil være synd at sige. Efter i et par år at have 
præsenteret et regnskab med overskud, besluttede bestyrelsen 
i budget 2009 at afsætte en pulje penge til udvikling og initia-
tiver der kunne være med til at fastholde det nuværende ak-
tivitets niveau og gøre det attraktivt at være instruktør og leder 
i Lellinge IF for derigennem at kunne udvikle og tiltrække nye 
kræfter og skabe nye muligheder. Forhåbentlig til glæde for 
alle børn unge og voksne i byen. 

 
Det lyder måske som det nemmeste i verden at bruge 

penge. Men det er det faktisk ikke. For der skal jo være nogen 
til at bruge dem. Og på dette punkt kan man jo godt sige vi har 
haft finanskrise i Lellinge IF. Alle er ansvarlige og klarer sig for 
et minimum, sparer, bruger sin løn til spiller tøj, jule slik, 
præmier, rekvisitter m.m. Og dette er jo et rigtig godt udtryk 
for en sund frivilligheds kultur med stor grad af involvering 
og engagement. Og tusind tak til alle for det. 

 
Heldigvis ser det dog nu ud til at finanskrisen i Lellinge 

IF er ved at være slut. En masse nye initiativer har set dagens 
lys eller ligger i støbeskeen. Instruktører deltager igen på 
kurser. Der udskiftes gammelt materiel og klubtøj. Der er in-
vesteret i lys på petanque banerne. Der er planer om udendørs 
bordtennis. Et klubhus visionsudvalg er opstået og skal kigge 
på hvordan vi kan revitaliserer vore klubhus og igen skabe 
attraktive rammer. 

Der har været afholdt sociale arrangementer med fagligt 
indhold og inspiration for trænere og instruktører. Nye hold er 
oprettet indenfor både fodbold og gymnastik. 

 
Lellinge IF bestyrelsen bliver af og til spurgt om hvorfor 

vi ikke gør dit og hvorfor vi ikke gør dat og hvorfor vi ikke gør 
det på en anden måde og hvorfor det ikke var gjort i går. 



9 

Hertil vil jeg gerne svare at bestyrelsen ikke i sig selv 
fungerer som den udførende kraft. 

 
Bestyrelsen har derimod arbejdet meget på at skabe 

rammer og grundlag for at alle dem der gerne vil være med til 
at gøre en forskel eller yde en indsats, også kan komme til at 
gøre dette på en attraktiv, enkel og inspirerende måde. Vi øn-
sker at støtte og udbygge den puls og det engagement der i 
dag kendetegner vores frivillige ledere. 

 
Jeg vil derfor på bestyrelsens vegne, opfordre alle der 

har lyst til at gøre en forskel i Lellinge IF, om at tage kontakt 
og komme med input og ideer til hvordan vi kan få vores res-
sourcer ud og arbejde på en konstruktiv, sjov og spændende 
måde. Så vil vi gøre vores yderste for at bakke op omkring 
dette. 

 
Senior Fodbold (af Morten Jensen) 

Herrerne 
Holdet har været inde i en rigtig god udvikling det sid-

ste års tid, efter at holdet har været nede og vende i serie 5. 
Oprykningen blev sikret og siden da er det kun gået fremad, 
selvom det sociale er det der er i højsædet.  Holdet blev num-
mer 1 i serie  4B forår 2009 sæsonen , og skulle ud og spille 
med om sjællandsmesterskabet. Kvartfinalen blev vundet 2-1, 
og semifinalen var et utrolig spændende opgør der endte 2-2 
efter en sen udligning af Lellinge. Efter forlænget spilletid 
kunne modstanderen, der senere vandt finalen, så trække sig 
sejrrigt ud af opgøret. 

Efteråret 2009 startede med et knebent nederlag på 3-2 
til Herfølge, men herefter gik det ellers derudaf med 8 sejre i 
de næste 9 kampe og hermed en 1. plads i rækken. Lellinge 
skal nu i den nye sæson spille med i oprykningsspillet serie 
4A, og det bliver spændende at se hvordan holdet klarer sig 
videre. 

Holdet har op til sæsonen fået en ny hovedsponsor i 
Dyreklinikken i Køge, der har sponsoreret et nyt spillersæt 
med personlige trøjer til hele truppen. 

Træningen til den nye sæson starter op engang i februar 
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med træning hver tirsdag kl 18:30, og nye spillere er mere end 
velkommen. Lellinge har udover 1. holdet i serie 4A et 7-
mandshold så der skulle være sikkerhed for at spille kampe lige 
meget hvad niveauet rækker til. 

Flere informationer om truppen, resultater og kamprefer-
ater kan findes på holdets hjemmeside www.lif.stolpaaos.dk 

Hvis man skulle have lyst til at spille kan man ringe til 
træner Morten Jensen på tlf 23662349 

Damerne 
Der har i år været efterspørgsel efter et seniorhold i 

damerækken, så det prøver vi at få op at køre. 
Holdet er tilmeldt til indendørs henover vinteren og det 

bliver også her spændende at følge dette helt nye hold. 
Det er som sagt et helt nyt hold, så derfor bedes folk der 

kunne have lyst til at spille fodbold ringe til Morten Jensen tlf 
23662349 for at høre om nærmere information. 

 
Stor tilslutning til Gymnastikken  
af Ulla Nygaard, gymnastikansvarlig 

 
Lellinge IF har rekord stor tilslutning til gymnastik, yoga 

og funk-dans i denne sæson. Det er lykkedes at få fire børnehold 
i gang, selvom to instruktører fra sidste sæson valgte at stoppe. 
Et helt nyt hold er kommet til med funk-dans for unge fra 5. 
klasse og ældre 

 
Tju hej, hvor det går! Piger og drenge i alle aldre – den 

yngste er to og den ældste er over 80 – boltrer sig i skolens gym-
nastiksal mandag, onsdag, torsdag, fredag og søndag. Lellinge 
IF har flere end ét hundrede deltagere på vores gymnastikhold i 
denne sæson. 

I bestyrelsen i Lellinge IF hang vi ellers lidt med næbbet i 
forsommeren, fordi to ud af tre instruktører for børnegymnastik-
ken valgte at stoppe. 

Men så skete der noget forunderligt: Nye frivillige meldte 
sig på banen, og derfor blev det muligt for idrætsforeningen at 
tilbyde gymnastik på hele fire børnehold. 

 
Små trolde 
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”Små trolde” for de 2-4 årige ledes af Anja Boré, som er ny 
instruktør. Anja har været meget aktiv, for at få endnu flere børn 
med til gymnastik. Og det er lykkedes over al forventning.  Der 
er udfoldelse for de mindste på søndage i ulige uger kl. 9.00-
10.00. 

 
Helte og prinsesser 

”Helte og prinsesser” for børn 0.-1. klasse hiver luften ud 
af gymnastiksalen om onsdagen kl. 16.15-17.15. Både piger og 
drenge i den aldergruppe er ivrige deltagere. Brita Andersen, 
som er ansvarlig instruktør og ny i jobbet, har hentet hjælp hos 
en af forældrene, Henriette Remmer Kragballe, som er blevet 
hjælpeinstruktør. Selvom de er to voksne til krudtuglerne, er der 
nok at se til. ”Helte og prinsersser” er det største børnehold, og 
deltagerne kan blive hentet i SFO’en og fulgt til skolen. 

 
Vakse vimpler 

”Vakse vimpler” er et pigehold 2.-4. klasse. Pigerne er 
vedholdende og har gået i flere år hos Anne Harsmann, som er 
en rutineret gymnast og instruktør. Holdet er i gang torsdag kl. 
17.30-18.30. Anne Harsmann startede holdet, da de yngste gik i 
børnehaveklasse, og holdet har en solid stamme af deltagere, 
som er fulgt med videre år efter år. 

 
Funk-dans 

”Seje rytmer til show” kaldte vi det nye hold for piger og 
drenge fra 5. klasse og op. De tænder for musikken mandag kl. 
17.15-18.15, og så går det løs hos instruktør Johnna Hansen, som 
selv er mangeårig danser. Hun tilbød sig som instruktør som 
nytilflyttet til Lellinge. De unge piger og drenge er glade for at 
bevæge sig til deres ”egen” musik, og de kan se frem til at arbe-
jde med show-serier efter juleferien. 

 
VoksenGym 

”VoksenGym” med Kitty Mortensen som instruktør arbe-
jder en god time hver mandag aften kl. 18.15 til 19.30 – ofte lidt 
længere. Der arbejdes med vægte, elastikker og swiss ball til de-
jlig musik. Kombinationen bygger en stærk krop helt fra det in-
dre, og der arbejdes med balance som styrker kroppens center-
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punkt. Holdet har flere end 20 tilmeldte kvinder og mænd. Det 
er rekord i forhold til tidligere år. 

 
Yoga 

”Yogo” med Lotte Trimhammer som instruktør er 
sæsonens absolutte topscorer i forhold til antal med 32 deltagere. 
Pladsen er trang, men stemning er varm og positiv, så der er 
rum for udfoldelse for enhver. Yoga-holdet har mange gen-
gangere fra de foregående år, men også en del nye. Der er yoga 
onsdag kl. 17.30-19.00. 

 
SeniorGym 

”SeniorGym” om fredagen kl. 15.00-16.15 har Elisabeth 
Bentsen som instruktør ligesom de tidligere. Også her er mange 
gengangere, men der kommer nye til i hver sæson. Det 
populære SeniorGym består af grundig opvarmning, hvor krop-
pens led og muskler arbejdes godt igennem. Bagefter trænes 
styrke, smidighed, kredsløb, koordination, balance og udspænd-
ing.        

I Lellinge IF er vi stolte over at kunne vise denne brede 
vifte af tilbud inden for gymnastikken. Vi er også stolte af vores 
instruktører, som gør et flot stykke arbejde for alle os, der bor i 
Lellinge. 

 
Petanque 
af Jørgen Sigersen 

Petanquespillerne har haft en rigtig god sæson. Det har 
været godt vejr næsten alle mandage, også hele vinteren. 
Spillerne har fundet det varme tøj frem, så der har været god 
tilslutning alle træningsdage, hele året. 

 
 Vi har også i år deltaget i DGI. turnering . Vi var også i 

Ølsemagle og spille om ” slaget ved Køge bugt”. 2 gange har vi 
været i Stubbekøbing til stævner, der spiller man i et drivhus 
hvor der kan være ca.100 deltagere. Vi var i Alkestrup en aften, 
til venskabskamp. Og de var her i Lellinge senere på året til gen-
visit. Der er også i år spillet om Lellingemesterskabet, det blev i 
år vundet af Jørgen Sigersen, stærkt forfulgt af Gytha Spuur på 2 
pladsen. 
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 Vi er efterhånden nået op på 27 medlemmer , så vi kom-
mer snart til at mangle plads. Vi har også fået lavet lys på 
banerne. 

 
Vi spiller stadig mandag eftermiddag fra kl. 14.00 til 16.00 

Nye medlemmer er velkomne. 
 

Tøserunden 2009  
af Kitty Mortensen 

6 juni i år blev havnen i Køge spærret af til fordel for de 
ca. 8000 cykelpiger til Tøserunden. Team Lellinge kunne igen i 
år stille op med et flot hold på 11 tøser, der alle havde trænet 
hele foråret igennem, for at være klar til den store dag! 

 
I marts måned finder vi cyklerne frem – enkelte kører 

endda hele vinteren igennem – men i marts er alle ved at være i 
sadlen og indstillet på, at nu skal vi bare gi’ den gas og komme 
de 112 km igennem igen i år. 

 
Og når man 5-6 timer senere møder tøserne i målstregen, 

ser de glade og veltilfredse ud efter dagens indsats. Et ekstra 
smil kommer frem, når vi står klar i målstregen med champagne 
sponsoreret af Dagli’ Brugsen i Lellinge, herlige boller fra Ham-
mershus Bageri i Herfølge og et stort lækkert frugtfad som 
tillykke med indsatsen fra Cykel-X-perten på Nørre Boulevard i 
Køge. Bedre kan det simpelthen ikke blive :c) 

 
Dette skal naturligvis fejres, så om aftenen fester hele 

holdet med påhæng endnu engang med lækkerier fra vore tre 
trofaste sponsorer.  Dagli’ Brugsen – Hammershus Bageri og 
Cykel-X-perten. Hermed en stor tak til Jer :c) !!! 

 
Hvis du også er frisk på at cykle Tøserunden eller bare 

træne sammen med os så kontakt: 
 Lise Thomsen tlf.: 27 21 02 01 
Vi har det fantastisk hyggeligt og du er hjertelig velkom-

men !!!   :c) 
Reserver allerede dagen nu!  5 juni 2010, hvor TØSE-

RUNDEN har 20 års jubilæum. 
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Nyt fra skolen 
 
Af Lisbeth Thams, skoleleder 

 
Lellinge skole har haft 100 års jubilæum i de nuværende 

bygninger. 
Hvis bygningerne kunne fortælle, ville det blive tydeligt 

for enhver, at der sker en fortløbende udvikling, og at skolen har 
fået rigtig mange flere opgaver sammen med undervisningen. 

 
Samfundet har udviklet sig og det har skolen også. Vi har 

lige nu ca. 100 børn som trives og lærer helt som de skal – så 
godt og vel J på grund af et engageret og positivt samarbejde 
mellem forældre og personale  i skole og SFO. 

 
Vi er glade for opbakningen fra det store fællesskab om-

kring skolen, som vi oplevede på markedsdagen hvor mange 
interesserede gæster aflagde skolen besøg. 

Skolegang på Lellinge Skole sætter vigtige spor og her 
oplevede vi en fantastisk interesse og respons fra mange sider. 

 
I kan læse meget mere om 

skolens liv og levned i bogen Vo-
res Skole – Lellinge Skole gennem 
100 år. Bogen kan købes på sko-
lens kontor, i Brugsen og hos bog-
handlerne i Køge for 99 kr. 

Eller send en frankeret kon-
volut med penge til Lellinge Sko-
le, så sender vi gerne bogen. 

 
Vores børnehaveklasse i år 

er på 20 elever og det er vi stolte over, da prognosen kun viste 
12. I skrivende stund venter vi spændt på hvor mange forældre, 
der ønsker deres barn skal starte  på Lellinge Skole i børnehave-
klassen fra august 2010. I skrivende stund ser det ud til, at vi har 
plads til børn fra andre skoledistrikter og den nyhed må du som 
læser gerne dele ud til relevante mennesker. 
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Der er nu gået godt et år med fælles ledelse og mange ting 

er faldet på plads i hverdagen ved at nye rutiner bliver skabt. 
Som noget nyt har vi nu en lærer Eva Persson, som har kontakt-
lærerfunktionen og den daglige kontakt med elever, personale 
og forældre. 

 
Eva fortæller lidt mere om hendes oplevelse af skolen. 
 

Lellinge Skole er på forkant med 
udviklingen. 

 
Af Eva Persson, skolens kontaktlærer 

 
Jeg har siden starten af august 2009 haft mit daglige virke 

på Lellinge skole. Jeg oplever en skole, der med udgangspunkt i 
” de mange intelligenser” undersøger og arbejder med hvordan 
den enkelte arbejder og lærer bedst.  I dagligdagen oplever man 
skolens elever arbejde på mange forskellige måder. 

Hvis man kommer en tilfældig dag på skolen, vil man 
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opleve elever arbejde på mange forskellige måder. Eksempelvis: 
Elever som spiller faglige boldspil, elever som arbejder i grupper 
og alene, nogle elever som hopper på tal og bogstaver og andre 
elever der sidder/ligger/står og læser eller løser opgaver i en 
bog og endnu nogle, som modtager alm. klasseundervis-
ning.   Denne forskellighed gør at Lellinge skole er kommet på 
forkant med tidens trend – læringsstile. 

4-6 klasse har emnebånd 6 lektioner om ugen. I emnebånd 
arbejdes der tværfagligt i fagene N/T, billedkunst, historie og 
kristendom. 

I øjeblikket arbejder eleverne med emnet ”Klima” i emne-
bånd. Eleverne kommer bredt rundt om emnet ved at høre fore-
drag om emnet, lave små forsøg og se klimanørd. 

 
SFO og skole har et eksemplarisk samarbejde.  Pædago-

ger fra SFO´en er en velintegreret del af skolens dagligdag, og er 
hovedsagligt med i indskolingen, emnebånd og emneuger. 

Herudover samarbejder skole og SFO omkring konflikt-
mægling. 2 lærere, en pædagog og 12 elever har været på elev-
mæglerkurser og er nu ved at udarbejde en handleplan for det 
videre forløb. I løbet af skoleåret 2009/ 2010 vil der i frikvarte-
rerne komme synlige elevmæglere, som kan hjælpe de andre 
elever med konfliktløsning alene eller i samarbejde med kon-
fliktløsningslæreren. 

Lellinge skole rigtig godt med m.h.t. digitale hjælpe-
midler i undervisningen og kommunikation ved hjælp af sko-
leintra. Intrasystemet er et godt kommunikations værktøj i dag-
ligdagen. Brugen af intra er hele tiden i udvikling.  Dette er sko-
lens billede udadtil og skolen modtager jævnligt positiv feed-
back fra folk, som ikke har deres daglige gang på skolen, men 
via intra kan følge lidt med i hvad der sker på skolen. 

Lellinge skole er i flere omgange kommet på Danmarks-
kortet i 2008 og 2009. 

I første omgang da 0 og 1 klasse deltog i Dansk Naturviden-
kabsfestival september 2008. Jeg havde sammen med klassernes 
lærere, pædagoger og 6. klasses elever arrangeret en sanse-
dag.  Eleverne deltog i festivalens masseeksperiment, som i år 
handlede om smagssansen.  Desuden deltog eleverne i forskelli-
ge værkstedsaktiviteter om smag, duft og følesans og oplevede 
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forsøget ”den eksploderende cola”.  En vellykket dag hvor na-
turvidenskaben kom på skemaet.  

Lellinge skole fokuserede i 
efteråret 2009. meget på be-
vægelse og sund mad.  Ved 
bl.a. at deltage i kampagner-
ne ” aktiv rundt” (arrangeret 
af UC Syd) og ”gemt – mo-
ving” (arrangeret af sund-
hedsstyrelsen). 2 kampagner 
som begge arbejdede for, at 
få folks øjne op for, hvor vig-
tigt det er at børn og unge er 
aktive i dagligdagen og læ-
rer at spise sundt. I ugen op 

til efterårsferien 2008 havde vi 
”get-moving -aktiv rundt” emneuge på skolen. I denne uge be-
vægede alle elever og lærere sig hver dag og alle mødte op i tøj 
beregnet til bevægelse. Der blev lavet atletik, boldspil, lavet lege 
og alle elever fik prøvet at lave sund mad i køkkenet. .   Som en 
MEGET positiv 
sidegevinst vandt 
Lellinge Skole sko-
lekonkurrencen i 
aktiv rundt kam-
pagnen og fik titlen 
D A N M A R K S 
MEST AKTIVE 
SKOLE 2008, og 
vandt 20.000 kr. til 
diverse sportsrekvi-
sitter. 

 
I efteråret 2009 havde Lellinge skole 100 års jubilæum. Da 

det den 7. september 2009 var 100 år siden at den nuværende 
skole blev bygget. I uge 35, 36 og 37 havde vi emneuger på sko-
len. Her havde eleverne faglig undervisning i klasserne fra kl. 
8.05 -11.00 og fra kl. 11 -13.30 var de delt i 4 grupper på tværs af 
klasserne. I grupperne blev der arbejdet med gamle dage på for-
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skellige måder. 
Én gruppe lavede et teaterstykke, som viste hvad der var 

sket med undervisningen gennem de sidste 100 år, fra spanskrør 
og anskuelsesundervisning til anerkendelse og it – måske bliver 
nogle lærere erstattet af robotter i fremtiden? 

En anden gruppe arbejdede med beklædning og interiør 
samt den teknologiske udvikling. De fremstillede Powerpoint-
show samt diverse plancher, som viste udviklingen. 

En 3. gruppe arbejdede med gamle lege. De fik bl.a. spillet 
kugler, langbold, munk og sjippet til den store guldmedalje. Og 
nogle af legene bruger eleverne stadig i frikvartererne. 

Den sidste gruppe arbejdede med musik gennem tiderne 
– fra ”Gå med i lunden” til ”Elvis” 

Det hele kulminerede med en velbesøgt markedsdag lør-
dag den 12. september, hvor grupperne viste det frem, som de 
havde lavet/øvet på i emneugerne.  

Et stort fokuspunkt i emneugerne var, udover at eleverne 
lærte om gamle dage, at få sat fokus på samarbejde og andre 
sociale relationer på tværs af klasserne. Ugerne var rigtig positi-
ve og eleverne bruger nu hinanden mere på tværs af klasserne i 
frikvartererne. 

Alt i alt er Lellinge skole en lille skole med højt aktivitets-
niveau som hele tiden er i udvikling. 

Opstilling i geled som i gamle dage (næsten). 
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Året 2009 i lokalarkivet 
 
af Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv 
 
I det forløbne år har vi i Lellinge Lokalarkiv som sædvanlig haft 
mange kontakter via vores hjemmeside, men i år har vi haft flere 
besøg på arkivet, end vi er vant til. 
 
Det skyldes naturligvis de to jubilæer i byen, Brugsens og sko-
lens, som begge har udgivet bøger i anledning af jubilæerne. Her 
har vi i arkivet været i stand til at stille billeder og andet materi-
ale til rådighed, og vi er glade for, at vi på den måde har kunnet 
være til nytte. 
 
I forbindelse med skolens jubilæum arrangerede vi selv en ud-
stilling med skolebilleder gennem tiderne, det ældste var fra 
1912 og det nyeste fra 1970. Vi havde dagen igennem masser af 
besøgende, som var meget interesserede i billederne. Mange 
kunne bidrage med oplysninger om navne, og en del købte ko-
pier af nogle af billederne. Selv om vores udstilling ikke var an-
nonceret, var der alligevel enkelte, som på eget initiativ havde 
taget skolebilleder med hjemmefra, og dem kunne vi så få lov til 
at scanne ind. Siden udstillingen har vi haft gæster på arkivet 
næsten hver åbningsaften, og vi har efterfølgende fået en mæng-
de materiale afleveret. 
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Erfaringerne fra denne udstilling og de efterfølgende samtaler 
med besøgende har gjort det klart for os, at det nu er tiden for at 
anskaffe edb-udstyr til arkivet. En nøjagtig registrering af arkiv-
materialet på computer vil gøre søgning meget lettere, og det vil 
være muligt at søge på personer, også på gruppebilleder. Med 
den kvalitet, der i dag er på almindelige print, vil det være mu-
ligt at fremstille kopier af billeder på stedet, uden at skulle vente 
på affotografering eller nøjes med fotokopier. Vi har søgt og fået 
bevilget et beløb fra Lellinge Beboerforening, som jo ejer arkivet, 
så nu skal vi ”blot” have fundet det helt rigtige maskinel. 
 
Foruden mange forskellige skolebilleder, har årets største afleve-
ring været fra boet efter møbelhandler Axel L. Pedersen, Lellin-
ge Møbellager. Vi skrev en artikel om Lellinge Møbellager i sid-
ste nummer af Mosaik, men udover møbelforretningen indehol-
der afleveringen også en mængde materiale om Lellinge Kom-
mune, hvor Axel Pedersen var medlem af sognerådet. Derud-
over er der personalhistorisk materiale, bl.a. svendebreve, per-
sonlige dokumenter og fotos fra familien. 
 
I 2009 er vi også blevet synlige på landsplan, idet Henning Ma-
thiesen er blevet valgt ind i bestyrelsen for Danmarks Egnsarki-

Dagen igennem 
var der stor 
søgning til 

lokalarkivets 
udstilling af 

skolebilleder 
gennem tiderne. 
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ver. Vi vil herigennem være med til at styrke de små lokalhisto-
riske arkiver, som der findes masser af rundt omkring. De små 
arkiver er ofte foreningsejede, arbejder med små budgetter og 
kan ikke holde trit med de større, hvad angår service- og opbe-
varingsfaciliteter. Til gengæld har de små arkiver en stor fond af 
viden gennem de lokale medarbejdere og en pietet overfor de 
arkivalier, de opbevarer. Fælles har vi også den holdning, at ar-
kivalierne skal opbevares der, hvor de er skabt, og så må man 
arbejde for at skabe de nødvendige rammer på stedet. 
 
Netop rammerne er Lellinge Lokalarkivs største problem. Vores 
arkivalier har det godt, men de er vanskelige at komme til. Vores 
usle pladsforhold på Lellinge skole gør uvægerligt arbejdet med 
registrering besværligt, og det værste er, at vi ofte er nødt til at 
meddele gæster, at arkivalier først kan findes frem til næste 
gang, idet der ikke er lys i det rum, de opbevares i. Vi er henvist 
til at have arkivets gæster i et lokale, der er indrettet til sund-
hedsplejerske og specialundervisning, og det er dybt utilfreds-
stillende, at med blot 2-3 gæster er rummet for lille, især når der 

skal kigges på de for-
skellige arkivalier. 
Selvom vi godt ved, at 
kommunens lokaler i 
Lellinge er begrænse-
de i mængde, vil vi i 
det kommende år 
koncentrere indsatsen 
for at forbedre vores 
pladsforhold. 

I afleveringen fra Lellinge Møbellager er 
også en del fotos fra dilettantforestillinger i 
Lellinge. Hvis nogen kan oplyse navne til 
dette foto, hører vi gerne derom. 
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Nyt fra Dagplejen 
 
Af Hanne Mathiesen, dagplejer 

 
I dagplejen arbejder vi for tiden med emnet ”Natur”. Som 

alle ved, er det et uudtømmeligt emne, og det er bare at gå i 
gang. Vi er ved at samle materialer til lidt juleri, og i denne regn-
våde november er det med at komme i gang i god tid, så kogler-
ne kan nå at tørre lidt, inden de skal bruges. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vi har også været ude at samle blade. Det var lidt koldt på 

fingrene og det var lidt nemmere, hvis man kunne få de voksne 
til at samle de fleste, for de var så våde. Men samlet blev de da, 
og vi fik snuset og mærket og kender nu duften af en dejlig 
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efterårs-skovbund. En duft, der for mig personlig altid vil stå 
som en af de mest livsbekræftende og vidunderlige dufte, der 
findes. Bagefter satte vi de gyldne blade på ståltråd, og børnene 
var meget interesserede og udholdende. Dejligt. Og de var rigtig 
stolte og glade, da resultaterne skulle vises til mor og far. 

 
Vi har været oppe at fælde juletræ igen i år. Det var som 

sædvanlig hyggeligt og vi havde en god dag. 
 
”Store Bagedag” er 

endnu en årlig begiven-
hed, som igen i år blev en 
stor succes, som nød stor 
opbakning fra forældre og 
bedsteforældre. Tak til 
DagliBrugsen for sponso-
rering af ingredienserne. 

 
Vi har også været 

på kursus, hvor vi blev 
introduceret til en teknik, 
som tager udgangspunkt i 
de tegn, vi bruger i vores 
kropssprog til daglig. 
F.eks. at vinke, når vi siger ”kom”, eller holde hånden afværgen-
de op, når vi siger ”nej” eller ”stop”. Ved at være bevidst om-
kring brugen af disse tegn, er det hensigten at få det lille barn til 
på et tidligere tidspunkt end sproget selv at kunne udtrykke sig 
ved hjælp af tegnene. Det gælder i forhold til den voksne, men 
også barn og barn imellem. De forsøg, der lavet, viser gladere, 
mere harmoniske børn med større selvværd. Nyt og spændende 
at prøve at arbejde med. 

 
Siden sidst har vi taget afsked med Tusse, Victoria, Viktor 

og Frida. I stedet byder vi velkommen til William, Bertram, Sien-
na, Luka og Julie. 
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Nyt fra Lellinge Seniorklub 
 
Af Finn Hoffmann, fmd. 

 
Resume fra seniorklubbens generalforsamling afholdt den 11. 
november 2009. 

 
Generalforsamlingen blev afholdt i henhold til vedtægter-

ne med pænt fremmøde i klubhuset. Som dirigent valgtes Ole 
Jensen (can mur), der konstaterede at generalforsamlingen fandt 
sted med lovligt varsel, hvorefter han gav ordet til formanden 
for dennes beretning. 

 
Formanden (Finn) redegjorde herefter for de afholdte akti-

viteter i det forgangne år: 
Besøg hos Falck, Lellinge med kaffe der. Her orienteredes 

om Falcks opgaver, materiellet besås og for dem der turde var 
der mulighed for en tur op med stigen til 30 m højde. 

Beboerforeningens banko med de fine og mange gevin-
ster, der trods krisen blev givet af sponsorerne, de handlende i 
byen. 

Besøg på Ringsted Mølle og Museum, hvor der bl.a. var 
adgang til møllehuset og forklaring om møllens drift i sin tid. 

Den traditionelle julefrokost med den gode mad og de 
festlige indslag. 

Besøg af en Falckredder i klubhuset. Han gav et kort kur-
sus i hjertemassage. 

Besøg i klubhuset af en advokat der forklarede om opret-
telse af testamenter og ægtepagter. 

Gud og gule ærter - et arrangement afholdt i Margrethe-
gården, Højelse, hvor menighedsrådet bød på gule ærter med 
det hele, suppleret med sange til anledningen. 

Besøg hos Fru Hansens Chokoladefabrik, Assendrup med 
indlagte smagsprøver. Ummm! 

Påskefrokost i klubhuset. 
Besøg hos Køge Miniby med kaffe. 
Skovtur med medbragt mad til Gisselfeld Slot. Selv om 

det øsregnede var stemningen høj. 
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Udflugt til Nykøbing 
Revyen med spisning 
der. Flemming Jensen 
var hovednavnet det år. 
Hertil ugentligt petan-
que, gymnastik og kort-
spil. 
 
Der er nu 110 medlem-
mer eller 6 mere end 
sidste år samme tid. 
Formandens beretning 
blev godkendt. 
 
Herefter gennemgik 
kassereren (Jørgen) 
regnskabet, der var ud-

delt. 
Kassereren foreslog uændret kontingent. 
Regnskabsaflæggelsen og kontingentfastholdelsen blev 

godkendt. 
 
Bestyrelse og suppleanter var på valg. Bestyrelsen gen-

valgtes. Som suppleanter genvalgtes Inga Olesen og Anni Krogh 
indvalgtes ligeledes. Else Larsen afgik og fik en varm tak for sit 
arbejde for klubben. Bestyrelsen består herefter af John Helt, Jør-
gen Sigersen, Tage Larsen, Abel Nielsen og Finn Hoffmann med 
suppleanter Inga Olesen og Annie Krogh. 

 
Der var ingen indkomne forslag. 
 
Der var intet under eventuelt. 
 
Herefter sluttede generalforsamlingen og formanden tak-

kede dirigenten. 
 
Bestyrelsen konstituerer sig nu og går i gang med udarbej-

delse at det nye program for 2010. Forårsprogrammet planlæg-
ges at være klar til udlevering ved julefrokosten. 
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Omkring kirke og kirkegård 
 
Af Henning Mathiesen, Lellinge Kirke 

 
Så skete det da. 

Det, der havde været 
forudsagt i lang tid, 
men som det kræve-
de mod og mands-
hjerte at tage endelig 
beslutning om. Kirke-
gårdens gamle hæn-
geask måtte endeligt 
lade livet den 12. no-
vember i år. 

En kraftig be-
skæring i 2000 havde 
forlænget dens leve-
tid lidt, men allerede 
da var det klart, at 
det kun var en stakket frist. I det sidste par år har det i forvejen 
svækkede træ været angrebet af svampesygdommen asketoptør-
re, så det i realiteten har været en ganske lille del af kronen, der 
har båret løv. Sommeren igennem har asken kastet friske, grøn-
ne blade, hvilket heller ikke er normalt. 

 
Tre mand fra 

firmaet Henrik Ravn 
Træpleje A/S skar 
med stor professiona-
lisme træet ned fra 
toppen og nedefter, 
og da man nåede til 
den nederste, tykke 

stamme, viste 
det sig som for-
ventet, at den 
var fuldstæn-

Svag krone i september 2007 

Højt til vejrs - én gren ad gangen.  
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dig hul. Vi kunne fra 
vækstlaget tælle 35 
årringe, resten var 
helt væk. Inde i den 
hule midte stod et 
tørt, rådnet stykke 
træ, som havde været 
træets marv. Der var 
masser af insekter af 
mange slags, gamle 
fuglereder og et stort, 
forladt gedehamsebo. 
 
 
Det var en meget spe-
ciel oplevelse at se, 

hvordan sådan et gammelt træ har udviklet sig, underligt at 
tænke på, at for hvert nyt års vækstlag udvendig er måske ét 
tilsvarende rådnet indefra. Man kan vel ikke tale om en vilje i 
almindelig forstand hos et træ, men der er helt sikket en genetisk 
funktion, der styrer kampen for overlevelse. Og dette her træ har 
gjort, hvad det kunne for at holde sig i live. 

 
Men nu bestemte vi altså anderledes, så ingen fik en gren i 

hovedet ved et uheld. Som erstatning vil der blive plantet et nyt 
asketræ, måske ikke lige på samme plet, men formentlig lige i 
nærheden. Den gamle ask var sandsynligvis plantet i 1883. Dette 
år døde nemlig den tidligere forpagter på Gammel Lellinge,  
Jens G. Møller, og han blev begravet på Lellinge kirkegård. 
Gravstedet blev anlagt med et støbejernsgitter omkring, og altså 
- efter al sandsynlighed - blandt andet beplantet med en frisk, 
ung hængeask. I 100 år var gravstedet fredet, men så blev det 
sløjfet i 1983 og gitteret blev fjernet. Asken blev kirkegårdens 
træ, stor og smukt skulpturel var den blevet og en markant ”eye-
catcher” i kirkegårdens kulturlandskab. Selv de ældste 
nulevende Lellingeborgere kan kun huske asken som et 
stort træ, det er  som om, den har været der altid. Men 
selv om alting har en ende, er der nu et nyt lille træ, som 
får chancen for at markere sig de næste 126 år. 

Det hule træ var heller ikke hverdagskost for de 
professionelle træarbejdere. 
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Valgmøde 
 

Af Tage Larsen, fmd. 
 
Der var et fint fremmøde - omkring 75 tilhørere - og stem-

ningen var god, ligesom spørgelysten var det. Alle - på nær en 
enkelt lokalliste - var repræsenteret, så det var muligt at få afkla-
ret hvilke holdninger de opstillede havde, samt se reaktionerne 
fra andre opstillede, på de udsagn som fremkom. Forløbet af 
valgmødet kunne kort beskrives sådan: 

En enkelt ”tilhører” - fra en af de ”små” opstillede lokalli-
ster - valgte at ”opremse” deres valgprogram, kamufleret som et 
spørgsmål. Det var tydeligt, at rigtig mange havde gennemskuet 
dette trick. Ellers kom der en del spørgsmål, hvor det lokale be-

fandt sig et stykke fra Lellinge. Ligesom også emner som hand-
lede om hele Køge Kommune blev behandlet grundigt. Alt i alt 
et fint miks mellem de meget lokale Lellinge-emner, emner fra 
områderne omkring Lellinge, samt emner om hele Køge. 

Det er fortsat kun Dansk Folkeparti som ikke støtter op 
om f.eks. lokalplanen for Lellinge. Men det er jo ingen nyhed. 
Omvendt var det opløftende at opleve, at en så stor del af de 
opstillede ønsker at støtte op om de værdier som værdsættes af 
så mange af os i Lellinge. 

Lellinge Beboerforening er meget tilfreds med forløbet af 
valgmødet. Især fordi de enkelt opstillede tydeligt viste hvilke 
evner de havde til at styre en stor virksomhed - som en kommu-
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ne jo er - samt hvor de vil styre Køge Kommune hen, hvis de fik 
indflydelse. Og det var vel også formålet med valgmødet. 

 
Stem-
metal 

Procent  
af gyldige 

Afvigelse fra 
sidste valg 

A. Socialdemokratiet 150  27,99 % (-17,28) 

B. Det Radikale Venstre 9  1,68 % (-2,77) 

C. Det Konservative Fol-
keparti 105  19,59 % (+11,24) 

D. Demokratilisten 19  3,54 % (+0,01) 

F. SF - Socialistisk Folke-
parti 77  14,37 % (+11,59) 

G. Køge-Listen 0  0,00 % (+0,00) 
H. Visionspartiet 3  0,56 % (+0,56) 
I. Liberal Alliance 3  0,56 % (+0,56) 
O. Dansk Folkeparti 43  8,02 % (+1,53) 
T. Borger Centrum 7  1,31 % (+0,20) 

V. Venstre, Danmarks 
Liberale Parti 118  22,01 % (-3,22) 

Ø. Enhedslisten - De Rød-
Grønne 2  0,37 % (-0,74) 

 Øvrige fra sidste valg  0,00 % (-1,67) 
 
Gyldige i alt 536  100,00 %  

 Blanke 4    
 Andre ugyldige 0    

 
Afgivne i alt 540    

 
Kandidatliste:  

Kilde: Køge Kommunes 
hjemmeside. 

Stemmeprocent: 73,27 
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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 

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! 
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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   

 
 

 

   

 
 
 
 
 

v/Mette Overgård Nielsen 
Salbyvej 162, Ll. Salby, 4600 Køge 

Tlf. 2024 1136 

  
 

Vi har også plads 
 

til din annonce! 

 
 
 
 

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 Espekærgård 
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Dem, der ikke blev 
plads til... 

Selv om de var hule, var det 
alligevel tunge træstykker at 
tumle med. 

5.-6. klasse fanget i et frikvarter. 

Seniorklub-
ben på be-
søg på 
Gisselfeld. 

De lækre frem-
bringelser fra 

Dagplejens Store 
Bagedag. 

ønsker 

God Jul 


