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Ej blot til lærdom 
 
Med lidt historisk kendskab ved man, at det altid kun er 

et spørgsmål om tid, før der atter kastes lukningstrusler mod 
Lellinge skole. Det er i denne tid uhyggelig aktuelt, men som så 
ofte før er der kort til en mobilisering fra Lellingeborgernes side. 
Demonstrationen i Køge den 18. maj talte mange borgere, som 
ikke nødvendigvis har børn i skolen. 

 
Det viser tydeligt, at Lellinge skole er meget mere end en 

skole, og indlæggene i denne Mosaik-udgave bærer også præg 
af bekymring for skolens fremtid for mange forskellige brugere. 

 
Det gælder så forskellige aktiviteter som gymnastik for 

alle aldersklasser, banko, kortspil, lokalarkiv, juletræs- og faste-
lavnsfester, mødeaktiviteter og en hel masse andre ting. Gym-
nastikhuset blev i sin tid bygget som byens aktivitetshus, derfor 
fik vi aldrig et forsamlingshus i Lellinge, og det er altså også det, 
man nu vil nedlægge. 

 
I den lange ende vil en eventuel lukning af Lellinge skole 

også få betydning for dette blad. Vi vil som det første komme til 
at mangle skolen og sfo’en på siderne. Afhængigt af, hvorledes 
foreningerne vil klare sig uden skolens lokaler, vil vi få tyndere 
og færre indlæg fra disse. Det taler sit tydelige sprog om skolens 
betydning for landsbyens liv, så der er efter vores mening kun 
én vej frem: Bevar Lellinge skole! 

 

Lokalbladet Mosaiks Støtteforening 
Afholder 

 

ÅRSMØDE 
 

Torsdag den 17. juni kl. 19 
 

På Lellinge Skole 

Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle er velkomne! 
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Lellinge Brødudsalg 
 

af Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv 
 
I april døde Lellinges Karen. Karen Pedersen, Karen Brød-

udsalg, kært barn har mange navne. Karen var om nogen en ild-
sjæl af den slags, en landsby som Lellinge har brug for. Kendt og 
respekteret var hun blandt borgere og byrødder, ikke mindst for 
sin principfaste ledelse af Lellinge Beboerforening, hvor hun i 
mange år var formand. Karen var også initiativtager og senere 
første formand for Seniorklubben, hvor hun via sine mange kon-
takter og stor iderigdom i høj grad bidrog til det meget varierede 
program onsdag efter onsdag. Karens sidste store projekt blev 
gennemførelsen af byggeriet af ældreboliger i Parken, hvor hun 
og Juul var blandt de første, der flyttede ind. 

Mest var Karen måske nok kendt som ”Mor Karen” i 
Brødudsalget, den lille butik overfor Brugsen, hvor man foruden 
brød og kager også kunne købe øl og sodavand, tobak og andre 
livsfornødenheder. Det var et sted, hvor man hos Karen og Juul 
også kunne få en hyggelig sludder, ind i mellem også, hvis der 
var alvorligere ting på tapetet. 

 
Brødudsalget i Lellinge har selvfølgelig også sin historie. 

Slagter-ejendommen 
 omk. 1920’erne.  
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Som butikslokale eller erhvervsejendom kan det føres tilbage til 
1885. Dengang var huset et almindeligt beboelseshus, og faktisk 
var det ikke samme hus, som brødudsalget lå i. Dengang bestod 
ejendommen kun af det gule hus på Ringstedvej, som det i dag 
er sammenbygget med. 1885 blev det købt af slagter Christian 
Bøttcher, som kom fra Himlingøje. Christian Bøttcher udbygge-
de ejendommen og indrettede slagteri i baghuset og kødudsalg i 
en lille tilbygning ud mod landevejen. Tilbygningen er for 
længst revet ned. Slagter Bøttcher var en ildsjæl som Karen, en 
driftig mand, som hurtigt blev involveret i sogneråd, brugsbe-
styrelse og meget andet. Det var en tid med stærk udvikling, 
meget nyt kom til, og slagter Bøttcher var med i det hele. 

Chr. Bøttcher døde i 1937, og ejendommen blev solgt til 
brødkusk Vilhelm Sørensen. Vilh. Sørensen rev det gamle udhus 
ned og byggede et nyt hus på stedet, nemlig det hus, som ligger 
der i dag. Slagterforretningen blev lejet ud til en slagter Aare-
strup, og i det nybyggede hus indrettede Vilhelm Sørensen selv 
det første lille brødudsalg. I 1943 solgte Vilh. Sørensen slagter-
forretningen til slagtermester Lion Berendt, og der blev oprettet 
gensidige klausuler på, at der ikke måtte drives brødudsalg fra 
slagterforretningen og vice versa. Berendt havde kun slagterfor-
retningen et par år, han døde i 1945 og slagterforretningen blev 
derefter nedlagt. 

I 1944 udbrød en tuberkuloseepidemi i Lellinge. Flere 
børn blev syge, og alle i byen blev undersøgt i en udsendt 
"rullende tuberkulose-station", d.v.s. en vogn med røntgenud-

Snegris, billedet er fra besættelsestiden. 
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styr. Der gik nogen tid, inden man lokaliserede smittekilden. 
Denne viste sig at komme fra bageren, der udbredte smitten ved 
salg af fødevarer, fortrinsvis iskager til byens børn.  

I 1946 blev Lellinge Brødudsalg købt af Emmy Jørgensen, 
som var fraskilt og kom fra Lille Skensved. Emmy Jørgensen 
drev brødudsalget indtil sin død i 1964, arvingerne solgte det til 
Juul og Karen, som indtil da havde boet på Overdrevet. I 1996 
havde Karen ikke længere kræfter til at drive brødudsalget, det 
lukkede og Brugsen overtog forhandlingen af brød og kager i 
Lellinge. I det tidligere butikslokale indrettede Juul i stedet Lel-
linge Møntsol. 

Ejendommen i 1940’erne. Forrest ses det genkendelige brødudsalg, 
bagest slagteriet med udsalgslokale i den lille tilbygning yderst til høj-
re. 

 
Lokalarkivet holder ferielukket i skolens sommerferie.  

 
Vi åbner igen den 16. august. Materiale kan afleveres til 
arkivet  - også i sommerferien - ved henvendelse til Hen-
ning Mathiesen, tlf. 56 66 00 77, Bodil Johansen, tlf. 56 82 04 
85, eller Bodil Nielsen, tlf. 56 82 11 96. 
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Riddere og Prinsesser 
 
af Annelise Mortensen 
 
Med stor lettelse har Skovsneglens forældre pakket flyverdrag-
terne og vinterstøvlerne bagest i skabet. Efter en MEGET lang og 
sej vinter, hvor vi nærmest skøjtede i børnehaven på de isglatte 
veje. Nu skal de sidste mudderpytter og regnvejr overstås, før vi 
rigtig kan nyde sommer og sol. Det gode vejr har betydet, at de 
små har kunnet tage deres middagslur i skoven og være med på 
flere af de længere ture.  
 
Den sidste fredag i marts holdt vi vores teateraften. Børnene 
havde øvet sig på en sang i flere uger, og mange timer var blevet 
brugt på at lave kulisser og kostumer. Endelig kunne alt det hår-
de arbejde blive vist frem til forældre og søskende.  Men endnu 
vigtigere var aftenen brugt til at sige et stort farvel til vore store 
”skolebørn”. I år var det Patrik, Rune, Jarl, Tobias, Jakob, Frede-
rik D og Mads der skulle møde op i SFOen om mandagen. Vi 
ønsker dem held og lykke. 
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Vi fik heldigvis også lov til at sige velkommen til nogle i løbet 
af foråret. Indtil videre har vi sagt ”hej og velkommen” til, Ida 
T, Anastasia, Frederik K, Felix, Sophie og Emmelie, og de er 
hurtigt blevet en del af vores ”Skovsnegl-familie”. 
 
Dagen før Kristi Himmelfart holdt vi temadag. Det var den 
første af, hvad vi håber bliver til en ny tradition. I år var vi Rid-
dere og Prinsesser! Ridderne drog af sted på tur i øsende regn-
vejr, hvor de så på bål, som dragen havde startet. De lavede en 
arena, så ridderne kunne kæmpe mod hinanden. Bagefter skul-
le kræfterne prøves af i form af tovtrækning. De ”brugte” og 
gennemvåde riddere valgte så at ”ride” tilbage til Skovsneglen 
og deres ventende Prinsesser. 

 
Prinsesserne skyndte sig hurtigt ind i børnehaven, så deres 
flotte kjoler ikke blev våde (det sker ikke særlig tit, men man 
skal huske at Prinsesser i festkjoler er en lille smule mere sarte 
overfor vejret end almindelige Skovsneglebørn). I ægte prin-
sessestil blev der brugt timer på at sætte hår og pynte sig med 
farver og glimmer. Bordet blev dækket i lyserød stil, til forbe-
redelse af riddernes hjemkomst. Endelig kunne de allesammen 
sætte sig ned til en lækker frokost af pølsehorn og pølsehorns-
sværd, der blev lavede af ridderne dagen før. Prinsesserne 
havde pyntet muffins med glasur og krymmel til dessert, én til 
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sig selv og én til en ridder. Til slut dansede vi stopdans i even-
tyrrummet – selvfølgelig skulle prinsesserne få lov til at danse 
med deres seje riddere! 
 
Udover godt vejr, sol, shorts og sandaler, kan vi også se frem 
til vores uge i Trylleskoven ved Solrød efter sommerferien. 
Første søndag i september (5. sept.) holder Skovsneglen sin 
årlige høstbasar, sæt allerede nu kryds i kalenderen.   
 
Vi håber virkelig, at alle Lellinges beboere og venner har lyst til 
at kigge forbi til vores høstbasar. Det er bestemt ikke kun for 
Skovsneglens børn og familie, der er mange sjove aktiviteter til 
både børn og voksne, f.eks. teater, ponyridning, ansigtsmaling, 
bueskydning, ”det muntre køkken” og en flødebollemaskine. 
Caféen tilbyder en lækker frokost af pølser og ribbenssand-
wich, udover den sædvanlige kaffe, kage, sodavand osv. Vi 
slutter dagen af med at trække lodder til vores fantastiske ame-
rikanske lotteri med de mange spændende sponsorgaver. For 
jer, der ikke har kigget forbi for nylig, vil det sikkert også være 
interessant bl.a. at se, hvordan vores legeplads har fået et stort 
ansigtsløft.  Hold godt øje med www.detskerilellinge.dk og 
www.skovsneglen-lellinge.dk for flere oplysninger. 

http://www.detskerilellinge.dk/
http://www.skovsneglen-lellinge.dk/
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Formandsberetning 2009 

 
Af Søren Bonde, formand for Lellinge IF  

 
Forventningerne for 2009 sæsonen var høje efter at der på 

sidste generalforsamling var annonceret med en god dialog med 
Køge kommune omkring visioner og initiativer omkring et pro-
jekt for fastholdelse og aktivering af de unge i foreningen og mil-
jøet generelt. 

Ligeledes blev det annonceret at der i budget 2009 var 
afsat 30.000,- til ”nye initiativer”. 

Desværre blev 2009 ikke året hvor disse visioner blev ført 
ud i livet, og hvor pengene rullede til nye initiativer. 

Og for at starte med slutningen, så er det dog glædeligt at 
kunne konstatere at et frø blev lagt i 2009, som ser ud til at skulle 
bære frugt i 2010 med større investeringer i Gymnastik rekvisit-
ter, udskiftning af en mangeårig og spraglet spiller tøj pakke, 
udendørs bordtennis og ikke mindst planer om en større for-
skønnelse og aktivering af klubhuset med ønsket om at skabe 
nogle bedre rammer for et aktivt klubliv for både unge og voks-
ne. 

Ovenstående betyder dog langt fra at der ikke er sket no-
get i foreningen i 2009. Tværtimod. 

21. marts arrangerede indendørs fodbold som noget nyt i 
år et afslutnings stævne for både forældre og børn som blev en 
stor succes med kampe på kryds og tværs og lidt godt at spise 
og drikke. 14 voksne og 31 børn kæmpede sig i 4 timer igennem 
28 kampe. 

Gymnastikafdelingen barslede med et nyt initiativ om-
kring en forårsopvisning som afslutning på sæsonen for alle 
hold. Desværre have alle hold ikke helt mod på dette. Det for-
hindrede dog ikke Anne og Ghita i d. 26. april at lave en forry-
gende flot og velbesøgt opvisning med deres to hold ”vakse 
vimpler” og ” Helte og Prinsesser”. 

Claus Funder arrangerede vanen tro 2 flotte motionsløb 
med flere distancer og fine præmier og leg til børnene med 
moon cars i alle afskygninger. Det var i år 26. april og 13. sep-
tember. Vejret og arrangementet var der ikke uenighed om kva-
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liteten af. Løbetiderne var der dog blandet tilfredshed med, og 
mange gode undskyldninger for ikke var så gode som de burde :
-) 

Efter at Ida og Ghita desværre stoppede som gymnastik 
instruktører for de to mindste hold, var der pludselig ”krise” i 
børnegymnastikken. Dette blev flot håndteret af den gymnastik 
ansvarlige Ulla på et instruktørmøde 4. juni, hvor situationen 
blev diskuteret. Det resulterede som bekendt glædeligt med at 
der dels blev fundet instruktører til de gamle hold, men sørme 
også kom endnu et hold på banen. Anja overtog således Ida’s 
hold for de mindste, Brita og Henriette overtog Ghita’s hold for 
0-1. Klasse og Johnna startede et nyt spændende hold ” Seje ryt-
mer til show” for piger og drenge i 5. kl. og ældre. Herudover 
fortsatte naturligvis holdende ”vakse vimpler”, Voksen gym, 
senior gym og Yoga. Så det har været en forrygende gymnastik 
sæson. 

Til jule five a side forrige jul, blev frøet til en fodboldskole 
i 2009 lagt. Et frø der 6.-10. Juli bar frugt i form af intens fodbold 
træning og masser af leg og hygge fra kl. 9-15 alle ugens dage. 
Bag denne stod både forældre og trænere der havde fordelt da-
gene imellem sig så opgaven blev overkommelig. Til hvert hold 
var desuden knyttet nogle energiske tidligere ungdomsspillere 
som assistent trænere. Der blev gået til makronerne, og jeg kan 
vist rolig sige at børnene var godt trætte om fredagen. Der blev 
afsluttet med grill i gården under paraplyer og tagrender, som 
afskærmning fra regnen, som heldigvis kun denne ene dag hav-
de drillet fodboldskolen. 

Om det skyldes fodboldskolen vides ikke, men faktum er 
det at talentspejdere fra Herfølge boldklub havde udset sig to af 
vores bedste ungdomsspillere, og inviteret dem til speciel talent 
træning hen over sommeren sammen med talenter fra andre 
omegnsklubber og netværksklubber under HB Køge. Så mon 
ikke der lige var et par børn der voksede et par cm. Og en stolt 
træner Lars der naturligvis tog sin del af æren for talent udvik-
lingen. Så hvem ved – måske klubbens fremtid er sikret gennem 
spiller salg om nogle år? 

17. august var gymnastikken vært ved et spændende in-
spirations aftens møde med titlen ”børn og idræt”. Ud over lo-
kale indslag, var formanden for børneidrætsudvalget i DGI, Lissi 
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Carlsen, inviteret, og havde et indlæg om hvordan man arbejder 
med børn og idræt med fokus på det sociale liv og sundheden. 
Et velbesøgt og inspirerende arrangement for både fodbold og 
gymnastik instruktører samt andre interesserede. 

Socialt og sundt var det med sikkerhed da ”alle” fodbold 
børn drog på fodbold træningslejr i Degeberga i Sverige 28-30. 
August på den meget traditionsrige og succesfulde tur. I år var 
der ekstra mange børn med grundet den store tilgang fra de 
yngre rækker. Det betød også ekstra forældre og desuden en 
utrolig hyggelig og afslappet tur, med landskampe mod Sverige, 
badning i vandfald, leg i mørke til de sene timer, god grill mad 
og så naturligvis masser af slik og is. Og så lige en masse hård 
fodboldtræning og kampe. 

Dan satte jo sidste år en prøveballon i luften med fodbold-
træning for de 5-6 årige. Dette viste sig at blive så stor en succes 
at holdet allerede om efteråret måtte splittes op i to hold. Henrik 
som ny forældretræner for de ældste, og Dan for de yngste. Dis-
se hold hedder nu henholdsvis U6 og U7, og der er allerede taget 
initiativ til at starte et nyt U5 hold op, som er ved at forsøge sig. 
Så det er jo med stor glæde at se hvordan der hele tiden fødes 
nye fodboldspillere ind i klubben, og der altid står en frivillig i 
kulissen til at bakke dette op. 

Petanque har sat ambitionerne op, og har derfor haft be-
hov for at træne om vinteren. Således er der blevet investeret i 
noget lys på petanque banerne, så vores dygtige spillere nu kan 
kaste med de tunge drilske kugler hele året rundt. Når altså ikke 
lige de tunge snemasser lægger sig tungt ud over gruset. 

20. november afholdt foreningen for første gange en fælles 
fodbold og gymnastik træner samling i form af en meget lækker 
middag med indlagt leg og workshop omkring vores arbejde i 
foreningen, erfarings udveksling og forbedringer og ønsker til 
fremtiden. Et velbesøgt arrangement fra både fodbold og gym-
nastik, som varede til ud på de små timer.  

Året i ungdoms fodbold blev afsluttet på behørig vis med 
jule five a side turneringen arrangeret af forældreforeningen. 
Der blev spillet en masse fodbold (i pløre til over begge ører), og 
efterfølgende spist et meget lækkert hjemmelavet måltid med alt 
hvad hjertet kunne begære af stege, pølser, risalamande m.m. 
Årets spillere og fightere blev kåret på behørig vis og trænerne 
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takket for deres store indsats igennem året. Arrangementet blev 
desuden for første gang holdt i klubhuset frem for gymnastiksa-
len, hvilket gav en helt speciel hyggelig stemning. 

Fodbold senior sluttede som nummer 1 sidste halvår (som 
det 3. mest scorende hold i alle serierækker) og gik videre til 
Sjællands mesterskaberne. Her vandt de kvartfinalen, men tabte 
desværre semifinalen efter forlænget spilletid til de senere vin-
dere. Holdet skal nu spille om oprykning til serie 3 det næste 
halve år. Så sportsligt kan det vidst ikke være bedre fra den 
front. 

Ud over de lige nævnte initiativer og arrangementer, er 
der bag linjerne også sket lidt. 

Medlemskartoteket er nu fuldt opdateret i vores nye IT 
system KlubOffice efter en stor indsats fra vores kasserer. Hen-
rik har ligeledes fortsat arbejdet med at tage økonomi delen af 
dette system i brug, som gør at vi i dag er fuldt kørende på dette, 
med alle budget tal og daglig bogføring. Dette vil fremover give 
os en rigtig god mulighed for nem løbende budgetopfølgning, 
samt uddelegering af ansvar i forhold til budget poster. 

Det nye budget 2010 afspejler en anden større ændring, 
som går ud på at senior fodbolden nu indgår i budget og regn-
skab på lige fod som andre. Senior fodbolden har været selvkø-
rende i nogle år, grundet en gammel konflikt mellem ungdom 
og senior økonomi. Dette er historik nu, og der har været et øn-
ske om at samle fodbolden igen. Første skridt er taget til dette. 

Der arbejdes som nævnt i indledningen på at sætte et pro-
jekt i søen med det formål at forskønne vores klubhus, og gøre 
dette mere attraktivt at være i og udnytte potentialet af. Bestyrel-
sen er parat til at anvende en større sum penge fra den opspare-
de formue til dette arbejde hvis projekt gruppen kommer frem 
med et attraktivt oplæg.  

En stor tak til det frivillige folk, sponsorer, trænere, in-
struktører og bestyrelsen for den indsats og energi der er lagt i 
Lellinge IF, og som gør det muligt og sjovt at drive en forening 
med de mange tilbud som vi har til både børn og voksne. 
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Fodbold senior 
Af Morten Jensen 

 
Efterårssæsonen sluttede med en flot 1. plads til serie 4 

holdet, med hele 9 vundne kampe ud af 11. 
Hermed skulle man her i foråret spille i serie 4A, hvilket 

er oprykningsspil til serie 3, hvor rækkens 4 bedste hold ud af 12 
rykker op. Man havde ligeledes efter nogle gode kampe spillet 
sig frem til kvartfinalen i serie 4 pokalen, hvor Endeslev vente-
de. 

Men fra at alt kørte på skinner i foråret, hvor der næsten 
ingen skader var at finde og holdet stod godt på banen, er det 
vendt i efteråret. 

Symptomatisk for sæsonen startede den første kamp med 
et rødt kort allerede efter 5 min, og et efterfølgende 2-0 nederlag. 

Med 4 point i de næste 2 kampe så det ok ud, men så begyndte 
skaderne at melde sig, og her blev det med tydelighed vist at 
truppen ikke er stor nok til at holde niveauet. Et enkelt point 
blev det til i de næste 4 kampe, og dermed en foreløbig 10. plads. 
Med en god slutspurt i de 3 sidste kampe kan man nå op midt i 
rækken, men oprykning bliver det ikke til denne sæson. 
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En anden ting som Lellinge havde set frem til var pokal-
kvartfinalen imod Endeslev, men her måtte man også skuffende 
forlade banen som tabere. Et klart nederlag på 5-1 blev det til 
imod et godt spillende Endeslev hold, der nu står i finalen. 

Allerede nu begynder man at kigge frem imod den nye 
sæson efter sommerferien, hvor skaderne gerne skulle være for-
svundet og en træningslejr til Jylland også ligger i kortene. 

Kampreferater fra kampene, stillinger, topscorerlister mm. 
kan findes på Lellinges hjemmeside under Senior. 

 

Jule 5-a-side 
 
Traditionen tro blev der i december også afholdt jule 5-a-

side, hvor senior, old boys og veteraner kæmper om den store 
ære det er at løfte trofæet som årets vinderhold. 

Turneringen går ud på at man bliver inddelt på hold af 5, 
således at alle alderstrin er med på holdet. 

Efter gløgg og æbleskiver bliver der ellers spillet i en kom-
bination af juleøl og fodbold og til sidst står to hold i finalen. 
Igen i år var det utrolig morsomt, og det var på papiret et lidt 
overraskende hold der kunne trække sig sejrrigt ud af finalen, og 
dermed få overrakt præmien der var en kurv med blandet jule-
godt. 

Efterfølgende blev der budt på mørbradgryde, det store 
julelotteri og fest til sent ud på natten. 

Præmier til det store julelotteri blev sponsoreret af: Re-
staurant Bella Napoli, Kaffekrukken på Køge torv, Køge Materi-
elhandel Matas, Intersport Køge, Fitness.dk og Lellinge Brugsen.  

 
 
Hvis man skulle have lyst til at spille fodbold i Lellinge er 

man altid velkommen til at kontakte Morten Jensen tlf 23662349 
for at høre nærmere. Ellers kig på www.Lellingeif.dk 
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Gymnastikopvisningen 2010 
 

af Kitty Mortensen 
 
Søndag d. 25. april var der endnu et arrangement i vores 

lille by, nemlig… gymnastikopvisningen. Der var samlet om-
kring 50 gymnaster og instruktører samt ca. 80 gæster, så sko-
lens sal var pænt fyldt op og flot pyntet med store planter, der 
venligst var udlånt fra Stuens Havecenter. 

Hele fire hold optrådte med en aldersspredning fra 1,5 til 
12 år, og 
skønt var det 
jo at se, at 
mor og far – 
søskende og 
bedsteforæl-
dre var klar 
med flotte 
klapsalver og 
b l i t z e n d e 
k a m e r a e r . 
Hele herlig-
heden slutte-
de af i går-
den i flot solskinsvejr med et fint kagebord samt frugt og vand, 
hvor Lasses Basse i Havdrup sponsorerede lækre romkugler til 
glæde for alle. 

Dejligt er det, at Forældreforeningen, i samarbejde med 
idrætsforeningen i Lellinge, nu har skabt en ny tradition, og vi 
håber, I har lyst til at bære den videre ved fortsat at være aktiv I 
Lellinge Idrætsforening. Vi starter op igen i slutningen af sep-
tember. Hold øje med skiltene i byen, eller på hjemmesiden: 
www.lellingeif.dk. 

Og husk nu… at hvis der mangler et hold til netop dig, 
eller du har lyst til at være instruktør hos os - så kontakt os ger-
ne! Tlf. 51 22 36 89  

Tak for en endnu dejlig sæson til både børn som voksne! 
… Og på gensyn i 2010/11 

http://www.lellingeif.dk/
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Helte og prinsesser 

 
Helte og Prinsesser har været et blandet gymnastikhold 

for børn i 0.- 1. klasse. Vi har haft stor tilslutning med 16 børn 
med forskellige forventninger. Efter en noget turbulent start og 
begyndervanskeligheder kom vi endelig i gang og fik afsluttet 
denne sæson med en flot opvisning. 

Vi har danset, spillet bold og udfordret alle gymnastikred-
skaber med kolbøtter, vejrmøller, trampolinspring og saltoer 
mm. 

Vi takker for en god sæson og mange sjove timer med je-
res børn. 

Stina, Henriette og Brita. 

 HJÆLP!!! 
  

Vi mangler en ung fyr - mand/kvinde som instruktør til vores dren-
gehold fra 0. til og med 2. kl. 

En gang ugentlig fra ultimo september til ultimo april 2011. Hono-
rar gives! 

  
Vi skal bare have krudt i drengene ved hjælp af boldlege eller ??? 

  
Kontakt straks Kitty Mortensen på tlf: 51 22 36 89 
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Lukningstruslen 

af Lotte Speiermann 
 
Lellinge Skole er endnu en gang lukningstruet. 
Der er sikkert ikke mange i Lellinge, der ikke er klar over, 

at Lellinge Skole er lukningstruet igen. Køge Kommune er kom-
met med et oplæg til en omstrukturering af skolerne som led i en 
besparelse på i alt 30 millioner kr. til næste år og 10 millioner 
året efter på skoleområdet. 

Denne besked fik hurtigt en gruppe af borgere i Lellinge 
til at oprette en borgergruppe til bevarelse af Lellinge Skole. Bor-
gergruppen består både af forældre med og uden børn i skolen 
og repræsentanter fra både beboerforeningen og skolebestyrel-
sen. Det er således ikke kun forældre med børn i skolen, der er 
med i gruppen. Og det er også kun rimeligt, for en lukning af 
Lellinge Skole vil påvirke lokalsamfundet på mange måder. 

Facebook-gruppen Bevar Lellinge Skole blev oprettet, der 
blev afholdt informationsmøde og en efterfølgende debataften, 
der blev indsamlet i alt 580 underskrifter og diverse tegninger 
fra børnene, som blev afleveret til Marie Stærke ved en demon-
stration d. 18. maj i Køge. Der er også blevet oprettet en hjemme-
side, www.bevarlellingeskole.dk, hvor du kan gå ind og følge 
med i borgergruppens aktiviteter og tiltag, læse de læserbreve, 
der er blevet skrevet af borgere fra Lellinge, se diverse nyheder, 
se billeder fra de forskellige aktiviteter, komme med sparefor-
slag, kontakte borgergruppen og meget mere. 

Lellinge Skole skal selvfølgelig ikke bevares for enhver 
pris. Det kan vi vist alle blive enige om, men vi kæmper for at 
bevare skolen, da vi mener, at den har sin berettigelse af følgen-
de årsager: 

    * Skolen er rummelig og kan håndtere børn, som ellers 
ville kræve en eller anden form for specialundervisning på en 
stor skole (p.t. ca. 10 % af elevtallet). 

    * Skolen klarer sig godt akademisk og ligger over både 
kommune- og landsgennemsnittet. 

    * Skolen har et lavt sygefravær blandt personalet og har 
få aflyste timer. 

    * Skolen er en aktiv skole og vandt således konkurren-
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cen Danmarks mest aktive skole blandt 100.000 elever i 2008. 
    * Skolen koster kun 27 kr. mere pr. dag pr. elev end en 

af de største skoler i Køge Kommune. 
    * Uden skolen forsvinder en stor del af, hvis ikke hele, 

idrætsforeningen og et værested for mange af Lellinges borgere. 
    * Det bliver svært at tiltrække børnefamilier uden en 

skole, og huspriserne vil sikkert falde. 
    * Der vil være børnefamilier, der flytter fra Lellinge. 
    * Det vil bevare diversiteten i udbuddet af skoler i Køge 

Kommune. 
Den 25. maj blev det så besluttet af byrådet at sende for-

slaget om ny skolestruktur i høring, og byrådets medlemmer 
udtrykte alle håb om, at det vil blive en god og konstruktiv hø-
ring. Så der er stadig masser af arbejde forude for borgergrup-
pen, og der er også brug for flere kræfter for at holde dampen 
oppe, da høringsperioden først er slut d. 27. august. Så hvis du 
gerne vil deltage aktivt, er borgergruppen åben for alle, der har 
lyst. Kontakt os gerne via Facebook-gruppen Bevar Lellinge Sko-
le, eller gå ind på hjemmesiden www.bevarlellingeskole.dk. 

Politikerne læser også de læserbreve, der bliver skrevet. 
Det fremgik klart af de ting, der blev sagt på byrådsmødet d. 25. 
maj, så hvis du har noget på hjertet, er det et godt forum at få det 
ud i. 

Lellinge Skole skal bestå, fordi den er bevaringsværdig, 
ikke kun for Lellinge, men for Køge Kommune som helhed og 
for børnenes trivsel og fremtid. Og hvis politikerne alligevel 
vælger at lukke den, kan vi se børnene i øjnene og sige, at vi 
gjorde, hvad vi kunne. 
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Legestue og bondegårdstur 
 
af Janne Ørtoft, dagplejer 

 
Her i Dagplejen Lellinge er der sket en del siden sidst. 
Hvor vi før var i gruppe med dagplejen i Marksvinget/

Hastrup, er vi blevet flyttet, så vi nu er sammen med dagplejer-
ne i Vemmedrup. Dette har ikke bare betydet en del forandrin-
ger for ”vores” børn, men også for os 3 voksne. 

Vi har i Vem-
medrup fået vores 
”egen” legestue, som 
udelukkende benyt-
tes af dagplejen. Der 
er en rigtig dejlig 
legeplads, hvor natu-
ren er en meget vig-
tig del. Vi kommer i 
legestuen på skift en 
gang om ugen, hvor 
vi så er sammen med 
dagplejerne i Vem-
medrup. Dette har betydet at ”vores” børn har lært ikke bare 
børnene, men også de voksne i Vemmedrup at kende. Det har 
gjort, at det er meget lettere at komme ud i gæstepleje, da både 
børn og voksne kender hinanden. 

En typisk dag i legestuen kan være, at børnene bliver afle-
veret i legestuen mellem kl. 7 og 9. De børn, der er der inden 
7.30 vil kunne få morgenmad. Omkring kl. 9 får vi alle lidt for-
middagsmad, f.eks. en nybagt bolle. Efter vi har spist, går vi ud 
på legepladsen eller  finder vi på noget inden for.  Vi skiftes til at 
have middagsmad med. De store børn hjælper til med at tilbere-
de dette. Når vi har spist er det sovetid, enten i egen barnevogn, 
eller man kan låne én. 

Når børnene er stået op, bliver der serveret boller og 
frugt. Er det godt vejr går vi ud, hvorefter forældrene begynder 
at komme for at hente deres børn.  

Legestuen i Vemmedrup er et rigtig dejligt sted, hvor vi 
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alle er glade for at være. Læs mere om dagplejen Lellinge/
V e m m e d r u p   p å  v o r e s  h j e m m e s i d e .  
www.vemmedrupdagplejen.dk 

Udover legestuen i Vemmedrup har vi også stadig 
”vores” egen legestue nede i klubhuset på stadion, samt gymna-
stiksalen, som vi meget håber, vi får lov at beholde. Det betyder 
meget for os, at vi stadig kan føle os som en lille, lokal enhed i 
dagplejen. 

 
Bondegårds tur: 

Vores bonde-
gårds tur i år var den 
12. maj. Vi havde for-
beredt os rigtig meget 
ved at læse/kigge i 
bøger og så tale om 
dyrene.  Og endelig 
skulle vi så ned og se 
en masse spændende 
dyr og ikke mindst 
komme ud og køre i traktor. 

Men sådan skulle det ikke være i år. Regnen silede ned fra 
vi kørte hjemmefra, til vi var hjemme igen. Da vi kom derned 
startede vi med at lege inde i laden. Der var en masse spænden-
de legetøj samt nogle ponyer, som vi fik en ridetur på. 

I stalden så vi køer. Børnene syntes, de var store og var en 
smule bange for dem. Ovre i laden så vi hundehvalpe, små kyl-
linger, gæslinger, en masse marsvin og kaniner samt en stor pa-
pegøje. Her kunne børnene rigtig kæle med disse, hvilket de 
syntes rigtig godt om. 

Efter vi havde set og kælet med de fleste af dyrene, var vi 
blevet rigtig sultne. Vi gik over på den overdækkede terrasse, 
hvor vi spiste vores medbragte mad. 

Og endelig kom bussen og hentede os. Vi kom ind i dejlig 
varm bus, godt våde og forfrosne, men også en god oplevelse 
rigere. 

 
Siden sidst har vi sagt farvel til: Frida, Sophie, Ida og 

Magnus. Og vi har sagt velkommen til: Luka, William og Kath-
rine.  

http://www.vemmedrupdagplejen.dk
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Nyt fra Seniorklubben 
 
af Finn Hoffmann, formand - finnhoffmann1@gmail.com 

 
Jeg sidder og skriver dette indlæg umiddelbart før Senior-

klubben skal på udflugt til Sorø Sø, hvor vi skal på bådtur rundt 
på søen,med efterfølgende kaffe og lagkage på restaurant Støvlet 
Katrine. Udenfor har regnen stilnet lidt af efter at det har styrt-
regnet hele formiddagen, der er kommet 10 mm. Men Senior-
klubben tager vejret som det kommer og rykker ud i al slags 
vejr. 

 
Følgende aktiviteter er afholdt siden sidste Mosaik ud-

kom: 
 I januar havde vi besøg af "plæneklippermanden" Helge 

Pedersen fra Åshøj, der underholdt om sine mekaniske frem-
bringelser gennem et langt arbejdsliv. Indlægget var måske en 
anelse for teknisk for mange, især for damerne. 

 Foranlediget af de mange indbrud, der har været i Lellin-
ge, havde vi formået en lokal repræsentant for ordensmagten, 
Erik Ohmsen, til sammen med en låsesmed at fortælle om, hvad 
man kan og bør gøre for at modvirke indbrud. Der udleveredes 
diverse klistermærker og graveringsudstyr. Dette er blevet flit-
tigt brugt af deltagerne i mødet. Skulle nogen ønske yderligere, 
kan det fås ved henvendelse på politistationen. 

 Atter indbød menighedsrådet til "Gud og gule ærter", 
bestående af en gudstjeneste og salmesang i kirken efterfulgt af 
et appetitligt måltid i Margrethegården i Højelse. Her var både 
til sjæl og legeme, og der var pænt fremmøde. 

 Den traditionelle påskefrokost løb af stablen. 
 En lille skare besøgte Skuldelev Dukkemuseum og Lege-

tøjssamling i marts med efterfølgende kaffe i haven. Man kunne 
se såvel dukker som legetøj i store mængder fra sin barndom. 

.Jeg skal for fuldstændighedens skyld medtage såvel de 
mange bankoer i klubhuset som Beboerforeningens store banko i 
skolens gymnastiksal. 

 
Ved den årlige generalforsamling skal vi have indvalgt en 
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ny kasserer i stedet for Jørgen Sigersen, der takker af efter man-
ge års tro tjeneste på denne post. Jeg har spurgt nogle få, om de 
kunne være interesserede, men fået nej. Jeg har derfor valgt mu-
ligheden her for bredt at efterlyse en kandidat. Hvis vi ikke får 
indvalgt én i bestyrelsen, der vil påtage sig dette arbejde, ser 
situationen sort ud for seniorklubbens fremtid. Tænk jer derfor 
om en ekstra gang og tænk over, om du kunne være aktuel og 
giv mig eller en anden i bestyrelsen et tip snarest. Det begynder 
at snerpe med tiden. 

 
En eventuel skolelukning tegner dyster for foreningslivet i 

Lellinge. Hvis bygningerne sælges er det slut med de forenings-
aktiviteter, der hidtil er foregået i skolen, når børnene er gået 
hjem. I Lellinge er der så kun klubhuset ved idrætspladsen tilba-
ge, og det er primært forbeholdt sportsudøverne. Vi har ingen 
andre steder at afholde foreningsaktiviteter. Mon det har stået 
klart for politikerne da de valgte at lukke skolen? For senior-
klubbens medlemmer vil det konkret gå ud over pensionistgym-
nastikken, deltagelsen i Beboerforeningens banko og kortspillet. 
Især hvad pensionistgymnastikken angår vil de manglende mu-
ligheder for, at de ældre kan få rørt sig jævnligt om vinteren, 
indvirke negativt på deres helbred og medføre øgede omkost-
ninger for kommunen. Vi må konfrontere politikerne med disse 
dystre udsigter for foreningslivet. 
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Aktuelt fra Beboerforeningen 
 
af Jan Meilby, Lellinge Beboerforening 

 
De, der har fulgt udviklingen i Lellinge, vil vide, at der 

løbende sker forandringer. Og netop forandringer er dét som 
mange forbinder med en aktiv landsby. Den seneste tids debat 
om udkants Danmark passer slet ikke på Lellinge. Nytilflyttede 
kunne spørge: Hvilke forandringer? 

Hvis de små forandringer skal nævnes først, så ville det 
være naturligt at fremhæve fortovet i ”S-svinget” på Overdrevs-
vejen. Hastighedsnedsættelsen på de 70 km/t mellem Lellinge 
og frem til Lellinge Østermark, samt lysreguleringen ved motor-
vejen. Også fartmåleren ”Din fart” på Rinstedvej, osv. Og op-
remsningen kunne fortsætte længe endnu. 

De større forandringer er f.eks. de ældreegnede boliger 
ved Overdrevsvejen, men også bevarelsen af skolen. Også om-
lægningen af Ringstedvejs forløb gennem Lellinge, fra en hoved-
vej med høj hastighed, til en hovedvej med et vejforløb gennem 
Lellinge, som understreger, at vejen her er placeret i en by. Med 
den konsekvens, at der nu er en mere moderat og tålelig hastig-
hed for biltrafikken gennem vores by. 

De mere grundlæggende elementer for selve Lellinge, som 
sikrer, at Lellinge forbliver et smukt landsbyområde - trods by-
udvikling - er lokalplanen. Netop forholdet mellem byudvikling 
og bevarelse af det smukke, har været et kunststykke. Lellinge 
har haft stor succes med at sikre en stor byudvikling, uden at det 
attraktive er gået tabt. 

 
Og hvem er det så der driver udviklingen i en så gunstig 

retning for Lellinge? Er den positive udvikling blot noget der 
kommer helt af sig selv? Er det Køge Kommune som helt af sig 
selv finder på at finde 15 – 16 mil. Kr. til opførelsen af ældreeg-
nede boliger? NEJ. De her nævnte forandringer er IKKE kommet 
til Lellinge af sig selv. De er derimod kommet til Lellinge efter 
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en målrettet indsats ved at fremføre disse ønsker til Køge Byråd, 
samtidig med at samme byråd er blevet bearbejdet, så ønskerne 
er blevet opprioriteret i forhold til andre opgaver i Køge Kom-
mune. 

Og hvem udfører denne opgave for fællesskabet i Lellin-
ge? LELLINGE BEBOERFORENING. 

 
Lellinge Beboerforening var netop i gang med årets besøg 

hos politikerne, da Køge Kommune meldte ud, at der skulle spa-
res. En besparelse som kan lukke vores skole. 

En gruppe ”særligt aktive” borgere - med børn i skolen - 
har udvist stor handlekraft, ved at arbejde med at påvirke politi-
kerne i Køge Byråd til at opgive en lukning af Lellinge Skole. 
Der er nu opstået den situation, at både de ”særligt aktive” og 
beboerforeningen begge arbejder hårdt på, at Lellinge Skole skal 
overleve som undervisningssted for børnene i Lellinge. Lige 
denne situation - at der findes ”særligt aktive” forældre - er utro-
lig glædeligt. For det viser, at der er en ny generation af meget 
aktive borgere, som kan tage over efter de tidligere og nuværen-
de meget aktive generationer, som har sikret den hidtidige ud-
vikling i Lellinge. 

 
Hvis du har fået lyst til at bidrage til det nuværende arbej-

de med at sikre Lellinge Skoles overlevelse, så kan du få kontakt 
t i l  d e  ” a k t i v e ” ,  p å  e n t e n  h j e m m e s i d e n 
www.bevarlellingeskole.dk eller ved at tage kontakt til beboer-
foreningen. F.eks. ved at tage kontakt til en fra bestyrelsen, eller 
ved at skrive en mail til lellinge.beboerforening@pc.dk og tilby-
de din indsats. Jo flere der gør en indsats, jo større er chancen for 
at skolen overlever. 

Vi ses. 

http://www.bevarlellingeskole.dk/
mailto:lellinge.beboerforening@pc.dk
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Lidt fra menighedsrådet 
 
af Bjarne Pedersen, Lellinge Menighedsråd 

 
Kirkebladet udkommer ikke mere. 

Vi ved godt at nogle savner det, men omkostningen for at 
få sendt det ud, er blevet så høj at der ikke er penge til det. 

Men I kan finde oplysninger om gudstjenester og andre 
arrangementer på følgende steder: 

 

Stor annonce i Køge Onsdag 6 gange om året, på de tids-
punkter hvor bladet plejede at udkomme. 

 

Hver uge på gudstjenestelisten i Lørdagsavisen. 
 

Som opslag på tavlen indenfor kirkegårdsmuren. 
 

Desuden på internettet på følgende adresser: 
 

www.Lellingekirke.dk/gudstjenester  eller 
www.sogn.dk/Lellinge/gudstjenester. 
 
Men det enkleste er nok at komme indenfor en søndag. 
Så kan I tage en gudstjenesteliste som ligger klar i våben-

huset. 
Der er stadig ledige pladser. 
 

http://www.Lellingekirke.dk/gudstjenester
http://www.sogn.dk/Lellinge/gudstjenester
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Lellinge IF netværksklub med HB 
Køge 
 
Af Søren Bonde, Formand Lellinge IF soeren.bonde@lellingeif.dk 

 
Lellinge indgik i starten af april 2010 i et meget 
spændende netværksklub samarbejde med HB 
Køge (fodbold). Samarbejdet har allerede i de 
første 2 måneder givet stort udbytte for både 
vores trænere og spillere. 
Dette i form af et erfarings udvekslings møde 
med andre netværksklubber, deltagelse i en træ-
ner inspirations dag med en HB Køge træner, 
samt en 2 timers fælles trænings samling for 

børnene i Lellinge, med deltagelse af en professionel superliga 
spiller fra HB Køge, som kom med gode fif og tricks til børnene 
og mulighed for autografer og spørgsmål. 

Samarbejdet er med HB Køge er formaliseret i en kon-
trakt, og vil give Lellinge IF følgende fordele: 

1 x årligt specifikt klubudviklingsmøde i NETVÆRKS-
KLUBBEN 

2 x årligt trænerinspirationskursus i HB Køge praktisk og 
teoretisk 

2 x årligt NETVÆRKS inspirationskursus i HB Køge 
Løbende deltagelse i NETVÆRKS-arrangementer 
Forkamp på SEAS-NVE Park for NETVÆRKSKLUBBENS 

ungdomshold 
Uddeling af fribiletter til hele NETVÆRKSKLUBBEN 
Opvisningskampe med HB Køges SAS Liga-hold henlæg-

ges til NETVÆRKSKLUBBEN 
I efteråret 2010 forventer vi at et af vores ungdomshold 

kommer til at spille forkamp til en af HB Køges 1. divisions kam-
pe (de rykkede jo som bekendt desværre ned fra Super Ligaen). I 
den forbindelse forventer vi at invitere alle klubbens spillere og 
forældre med ”til kamp” og få en fælles fodboldoplevelse ud af 
dette. 

Du kan læse mere om samarbejdet på vores hjemmeside 
www.lellingeif.dk. 
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Østermarkens vejforening 
 
af  Flemming Olsen, formand 

 
Det blev en rigtig lang og kold vinter. I vores område var 

der lidt for stille, folk kunne jo ikke komme ud at gå deres dagli-
ge ture på grund af sne i høje driver, men man så da hinanden 
med en skovl i hånden næsten daglig. 

 
Flere familier og to gårde var rigtig glad for den unge 

mand med sneplov som kiggede forbi klokken fire om natten, 
stor tak til Agrocon 

 
Vores julefrokost gik forrygende, der var troppet 32 med-

lemmer op og der var masser af mad, dog for lidt risalamande.!! 
Det er da utroligt så meget man kan spise, når man er i godt sel-
skab. 

En stor tak til Ulla og Ole, som gerne rydder deres stue, 
og lægger hus til så mange mennesker. 
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 Pludselig en dag blev det lidt lysere – lidt varmere – der 
kom lidt mere ”liv i kludene” og græsset blev lidt grønnere, 
erantis og vintergækker tittede op og sagde goddag, det var for-
året der var på vej, det er utroligt hvad lyset gør ved folk og fæ. 

 
Den 16. april blev vores dronning 70 år, og cykelklubben 

startede op på dagen, da de nåede til Lellingeskoven fik de 
champagne og kransekage.  Lidt kongelig har man vel lov at 

være? 
 
Den 18. maj var der protestmarch fra posthuset til rådhu-

set, her var adskillige fra Østermarken også mødt op. Vi har vist 
aldrig protesteret for noget, men—lukke Lellinge skole—det er 

for groft. 
 
Vores årlige loppemarked blev afholdt d.30-5. En søndag 

hvor det bare var så dårligt vejr. På et tidspunkt stod regnen ned 
i stænger, så vi var glad for at Mogens`s telt var oppe for ellers 
var vi bare druknet. Vi havde så mange fine ting i år og det gjor-
de ikke noget at der også var loppemarked i Bjæverskov, for så 
stoppede de også hos os. Det er et stort arbejde at pakke ud og 
pakke ned, så efter 12 timer kunne vi sige tak for en god dag 
med dejlige mennesker og god forplejning. Det gør jo ikke noget 
at der også kom lidt penge i kassen. 
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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   

 

 

 

 

LELLINGE - tlf 5682 0324 

 

Dejlig lokalt til daglig! 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

v/Mette Overgård Nielsen 

Salbyvej 162, Ll. Salby, 4600 Køge 

Tlf. 2024 1136 

   
 

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... 

Seniorklubbens påskefrokost 

Gymnastikopvisning 

- og afslutningskage 


