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En glædelig jul... 
 
Efter 3 ugers overvældende snevinter er det i skrivende 

stund pludselig blevet næsten snefrit, tørvejr, men iskoldt og 
blæsende. For blot tre dage siden sneglede trafikken sig af sted 
på et tykt lag is, og nu er der dansk juletravlhed, som vi kender 
den. Men heldigvis nåede jeg at få taget et billede til forsiden, så 
vi kan udsende et rigtigt julet Mosaik! 

 
Siden sidste nummer i juni skete det glædelige, som vist 

ikke mange havde forventet, at Lellinge Skole blev reddet fra 
lukning. Ikke blot Lellinge, men alle skoler i kommunen blev 
skånet, og det var næppe sket uden den massive, aktive indsats 
fra både skolernes brugere og lokalsamfundenes borgere som 
helhed. Vi skal takke dem, der trak det store læs, men også hu-
ske, at uden opbakning fra alle andre berørte, ville læsset have 
været umuligt at trække. 

 
At skolen nu - foreløbig - forbliver skole, betyder ikke, at 

kommunens spareproblemer er løst, og det vil naturligvis bety-
de store udfordringer til den fremtidige drift. Således kan man i 
skolens indlæg læse om skolebestyrelsens tanker desangående. 
Der er mange brugere af skolen, mange vinkler på sagen, og det 
vigtigste må være at holde fast i en god dialog med kommunens 
politikere og embedsmænd. Der er jo nu engang ikke mange 
offentlige bygninger i Lellinge, og behovet for plads til aktivitet 
er stort. 

 
Der er mange gode kræfter, som allerede er i spil for at 

sikre en fortsat udvikling af vores landsby, derfor kan vi med 
ro i sindet ønske hinanden en rigtig glædelig jul! 

 
God jul til alle!  
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Pensionistudflugt 
  

Af Hanne Pedersen og Else Hoffmann, Lellinge Menighedsråd 
 
Onsdag den 11. august kl.13 var der sædvanen tro afgang 

fra Brugsen med en busfuld glade pensionister. 

Første stop på turen var Bjernede Rundkirke. Den er en af 
Danmarks syv bevarede middelalderlige rundkirker og Sjæl-
lands eneste. Vi fik et meget interessant og levende  foredrag af 
menighedsrådsformand Erik Nielsen. Vejret var ikke med os 
denne dag. Det styrtede ned, mens vi var inde i kirken. Dog kla-
rede det op, så snart vi kom ud til bussen, og da vi holdt kaffe-
pause ved Tystrup Bavelse Søerne, skinnede solen. Opklaringen 
var dog en kort fornøjelse. Da vi var på plads i bussen, styrtede 

regnen ned, så vi følte det, som var det en osteforretning 
fra gamle dage med vandet silende ned af ruden.  
Vejrguderne var alligevel med os, idet solen brød frem, da 
vi holdt pause ved Sorø Sø. Vi havde god tid til besøg i 
den smukke klosterhave og  i Sorø Klosterkirke.  
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Dagen sluttede med middag i Krebshuset.  Midda-
gen bestod af gammeldags oksesteg med tilbehør og flø-
derand med frugt.  

Kl. 22 var vi atter tilbage i Lellinge mætte og trætte. 
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Resume af generalforsamling 
afholdt den 10.november 2010. 
 

af Finn Hoffmann, fmd. for Seniorklubben 
 

Generalforsamlingen blev afholdt med pænt fremmøde i 
klubhuset, i henhold til vedtægterne. 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 Køge Amatørscene, hvor forestillingen “Oscar“ 
sås. 

Foredrag i Margrethegården, hvor Otto Lundgård fortalte 
om Peters Jul. 

Julefrokost med fuldt hus og højt humør. 
Helge Pedersen, Åshøj - Plæneklippermanden - holdt fo-

redrag om sit liv og virke. 
Indlæg i klubhuset af repræsentant for Køge Politi om 

hvordan man kan modvirke indbrud. 
Gud og gule ærter i Margrethegården, menighedsrådet vil 

også indbyde til dette i 2011. 
Beboerforeningens banko med de fine og mange gevin-

ster, der trods krisen blev givet af sponsorerne, de handlende i 
byen. 

Påskefrokost i klubhuset med højt humør og fuldt hus. 
Besøg på Dukkemuseum og Legetøjsudstilling i Skulde-

lev, lille deltagelse. 
Udflugt til Sorø Sø med bådtur og bagefter kaffe i restau-

rant Støvlet Katrine. 
Udflugt til Nykøbing Revyen med spisning der. 
Skovtur ved klubhuset med grillet vildsvin og fuldt hus. 
Udflugt til Selsø Slot og kaffe med lagkage på lokal kro. 
Beboerforeningens banko med de fine og mange gevin-

ster, der trods krisen blev givet af sponsorerne, de handlende i 
byen. 

Bowling med efterfølgende frokost i Ravnsborghallen, 
fuldt hus. 
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Generalforsamling og banko. 
I alt 22 arrangementer, heraf 8 banko. 
Der er nu 118 medlemmer eller 8 mere end sidste år sam-

me tid. 
Formandens beretning blev godkendt. 
Herefter gennemgik kassereren (Jørgen) det reviderede 

regnskab, der var uddelt. Kasereren foreslog uændret kontin-
gent-kr. 75. Regnskabsaflæggelsen og kontingentfastholdelsen 
blev godkendt. 

Der var ingen indkomne forslag. 
Valg af 4 medlemmer til bestyrelsen. 
3 fra den hidtidige bestyrelse var indstillet på genvalg, 2 -

Jørgen Sigersen og John Helt ønskede ikke valg. Grethe Ottesen 
og Marie Vagnild stillede op og indvalgtes sammen med Abel 
Nielsen, Tage Larsen og Finn Hoffmann. 

Formanden takkede Jørgen og John og overrakte hver en 
gave. 

Valg af 2 suppleanter. 
De hidtidige suppleanter, Inga Olesen og Anni Krogh var 

indstillet på genvalg og valgtes. 
Valg af 2 revisorer. 
De 2 hidtidige revisorer, Torben og Gitte Ellegård blev 

foreslået genvalgt og de var indstillet herpå. Der var ikke andre 
kandidater. De 2 hidtidige revisorer genvalgtes. 

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

kede dirigenten. 
 
Bestyrelsen har senere konstitueret sig; 
Formand: Finn Hoffmann, tlf. 56821135 
Kasserer Marie Vagnild.tlf.46732028 
Grethe Ottesen, bestyrelsesmedlem, ansvarlig for tilmel-

ding til arrangementer, tlf. 56820293 
Abel Nielsen, bestyrelsesmedlem 
Tage Larsen, bestyrelsesmedlem 
Inga Olesen, suppleant 
Anni Krogh, suppleant 
John Helt, bankoansvarlig, ikke i bestyrelsen. 

Se billede af den nye bestyrelse på bagsiden. 
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Året 2010 i Lokalarkivet 
 
af Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv 

 
Endnu et år er ved at være gået, og i lokalarkivet kan vi se 

tilbage på et år, hvor aktiviteterne især har været indadrettede. 
Vi har haft en god halv snes henvendelser via vores hjemmeside, 
og de har ført til kortere og længere korrespondancer med men-
nesker, hvor vi har kunnet hjælpe hinanden med oplysninger og 
billeder om folk og ejendomme i Lellinge. 

Af egentlige afleveringer har vi kun modtaget et par en-
kelte. Til gengæld har det været rigtig velkomne sager, idet vi 
blandt andet har fået en del farvedias fra Lellinge i 1960-61. Bil-
lederne er taget af nu afdøde Ejnar Petersen, som boede Byledet 
18, og de fleste motiver er da også hentet fra Byledet. Farverne 
har holdt sig fint, hvilket i øvrigt er generelt for diapositiver, og 
billederne er fra en tid, hvor det endnu ikke var så udbredt at 
fotografere i farve, så vi betragter dem som lidt af et scoop. 

 
I år har Beboerforeningen investeret i computerudstyr til 

os, og vi har indkøbt et program til digital registrering af vore 

Et kig ned ad Grønnevej i 1960. 
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arkivalier. Det har betydet, at vi nu er gået i gang med at omre-
gistrere hele arkivets indhold. Det er et stort arbejde, som kom-
mer til at strække sig over et par år, men når vi er færdige, vil vi 
have meget bedre muligheder, når der skal søges i arkivalierne, 
blandt andet vil man kunne finde personer, også når de optræ-
der på gruppebilleder eller eventuelt som ”bipersoner” i arkiva-
lier, der er registreret under et andet emne. Eksempelvis kan 
”Hans Hansen” optræde på et foto, som er anbragt under 
”Fastelavn”, og dette vil altså dukke frem, når der søges på nav-
net Hans Hansen. 

I forbindelse med omregistreringen bliver alle billeder 
digitaliserede, altså scannet ind og gemt på computerens hard-
disk. Det har mange fordele: Udover, at billederne naturligvis 
sikres ved at blive kopieret i høj kvalitet, vil det være nemt og 
hurtigt at fremstille kopier på bestilling. Ved søgning på compu-
teren vil det enkelte billede dukke frem på skærmen som søgere-
sultat, og man vil kunne gennemse billeder uden at skulle have 
fat på originalerne, hvilket betyder mindre slid. Endelig vil alle 
navnelister blive tastet ind sammen med billederne, hvilket som 
nævnt betyder, at en person principielt vil kunne findes, selvom 

Også i 1960 havde vi sne - masser, endda! Her Byledet 5 og 7. 
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vedkommende kun findes på et gruppebillede. 
Det kommende år vil vi tage vores hjemmeside op til en 

grundig fornyelse. Hjemmesiden blev taget i brug i 2001, og ud-
viklingen på it-området har gjort det vanskeligere blot at vedli-
geholde siden. Vi ved fra henvendelserne, der kommer, at der er 
mange, både i Lellinge og resten af Verden, som besøger siden, 
og derfor er det vigtigt, at vores ”butiksrude” ser ordentlig ud 
og fungerer tilfredsstillende. 

 
Endelig har jeg en rettelse til den lille artikel i sidste num-

mer om slagteriudsalget i Lellinge. Jeg skrev, at slagterforretnin-
gen ophørte i 1945, da Lion Berendt døde. Siden er jeg blevet 
gjort opmærksom på, at Berendts enke drev forretningen videre 
sammen med sønnen Leonhardt frem til midten af 1950’erne. På 
dette tidspunkt var der ikke længere slagteri i ejendommen, kø-
det fik man fra slagteriet i Køge. 

 
Arkivet har lukket indtil mandag den 17. januar, men man 

kan altid ringe, hvis man har materialer, der skal afleveres til 
arkivet. Og hermed ønskes en rigtig god jul og et godt nytår til 
alle! 

Henning 56660077 - Bodil 56820485 - Bodil 56821196 

Eksempel på et søgeresultat. Ved søgning på et enkelt navn vil også 
fotos af denne type dukke frem, hvis personen er med på billedet. 
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Nyt fra Lellinge idrætsforening  
 
af Brian Sørensen 

 
Desværre har oprydningen efter branden i gymnastiksa-

len trukket ud. Dette har afstedkommet  en masse forstyrrelser 
og aflysninger af foreningens aktiviteter i salen. 

Den seneste prognose som jeg har kendskab til siger des-
værre at salen også vil være lukket i hele januar. Dette kan vi 
foreløbig kun beklage. 

 

Aktiviteter i klubhuset: 
Den længe ventede istandsættelse af klubhuset påbegyn-

des den 13 januar. Fra denne dato og 2 til 3 uger frem vil køkke-
net blive udskiftet og der vil komme nye farver og aktiviteter i 
lokalet. 

 
Men inden da vil der, i weekenden den 7-9 januar, i klub-

huset blive afholdt 
 

Lellinge Le Mans 2011 
 
Kom og prøv din evner som racerkører på denne fantasti-

ske bane. 
Du kan også deltage i dette spændende løb. 
Der indledes med tidskørsler og afsluttes med finale om 

søndagen 
 
Go jul og godt nytår 
fra Lellinge Idrætsforening 
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”Den levende skole”  
– fremtiden for Lellinge skole. 
 
Jesper Nielsen, medlem af skolebestyrelsen for Lellinge skole 

  
Som det jo nok er alle bekendt var der i foråret og helt hen 

til Køge kommunes budgetvedtagelse i oktober stor usikkerhed 
om fremtiden for Lellinge Skole. I det høringssvar vi fra skolebe-
styrelsen havde afgivet, foreslog vi, at den ønskede besparelses-
procent for Lellinge Skoles vedkommende kunne opnås ved en 
fysisk sammenlægning af skole og SFO og en derved bedre ud-
nyttelse af lokale og personaleressourcer. 

  
Som bekendt blev skolelukninger ikke en del af det ende-

lige budgetforlig, men vi var i skolebestyrelsen overbeviste om, 
at det ikke var sidste gang det kunne komme på tale. Vi beslutte-
de derfor, at vi ville påbegynde en ”villet konstruktiv proces”, 
hvor vi ville undersøge, om der var mulighed for at gennemføre 
vort forslag fra høringsprocessen. Tanken var helt simpel, ”En 
skole – En matrikel”. Vi var os meget bevidste, at det ville kræve 
stort engagement og mod hos alle, pædagoger, lærere, skolele-
delse og ikke mindst børn og forældre, hvis ideen skulle gen-
nemføres. I forbindelse med høringssvaret til kommunens bud-
get, havde der selvfølgelig været ”uformelle” drøftelser af forsla-
get med alle parter – og det var ikke blevet ”skudt ned”. Der var 
selvfølgelig mange betænkeligheder, ikke mindst i forhold til 
lokaler, personalesammensætning og flere andre ting – men det 
karakteristiske var, at det mest var ”praktiske” forhold. Det var 
noget, der burde kunne løses – det vigtige ved skolen var den 
ånd og det tankesæt som prægede Lellinge skole, som en lille 
skole i et lille samfund. Man kan godt lave en fantastisk skole i 
ikke fantastiske bygninger, hvis der er en fantastisk ånd, hos 
nogle fantastiske pædagoger, lærere, forældre og børn. Hvor-
imod man ikke kan lave en fantastisk skole i selv de bedste sko-
lebygninger, hvis de personer, der er tilknyttet skolen ikke har 
den ånd og den entusiasme, der skal til. Det var udgangspunk-
tet. 
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For at kvalificere processen mest muligt søgte vi hjælp hos 
konsulent firmaet Attractor, konsulent Peder Kjøgx. Der blev 
opstillet en proces køreplan, som skulle klarlægge, om det var 
muligt at gennemføre ideen, eller om det måtte blive ved en ide. 
I skrivende stund, 9. dec., har der været afholdt stormøde på 
skolen for alle interessenter. Her skulle den ånd og de værdier, 
som vi gerne vil fastholde, konkretiseres, således at vi alle var 
meget bevidste om, hvorfor vi vil beholde og bevare Lellinge 
Skole. Attractor har sammenskrevet udbyttet fra denne aften, og 
det er den 22. november behandlet på pædagogisk råd af perso-
nalet på Skole og SFO. Den 13 . december skal skolebestyrelsen 
behandle materialet og pædagogisk råds holdning til processen. 
På skolebestyrelses mødet i januar 2011 vil skolebestyrelsen så 
træffe beslutning om, hvorvidt vi skal gå videre med projektet, 
og udarbejde en mere detaljeret plan, eller om det blev ved ide-
en. 

  
Hvis der er spørgsmål til processen, er der for forældre 

oprettet en postkasse/mailadresse på forældreintra ”Den leven-
de Skole”, hvor det er muligt at stille spørgsmål eller komme 
med ideer og kommentarer. Andre interesserede kan skrive til et 
skolebestyrelsesmedlem eller til skolen, så skal der nok blive 
svaret. 
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Østermarkens Vejforening 
 
Flemming Olsen, formand. 

 
Stuens Havecenter lavede et kæmpe arrangement den 

26.juni, hvor overskuddet gik til fordel for Lellinge skoles beva-
relse. Den Skaldede Kok lavede dejlige smagsprøver på sommer-
retter, der var palmer og øl med højt skum, et rigtig fint arrange-
ment. Der var lavet parkerings pladser på modsatte side af ve-
jen, så det fungerede fint. 

Den 1.august tog vi S- 
toget til København, derefter 
med Metroen til Kg. Nytorv, og 
så på havnerundfart. Vi var 13 
pers. af sted, og det blev en rig-
tig hyggelig tur. Der blev købt 
både sko og masser af slik og et 
par pølser så vi vist også glide 
ned, det skal der også være 
plads til. Derefter gik turen 
hjem igen på samme måde bare 
omvendt. Snakken gik og nogle 
spillede 500 med 42 kort??- Jo 
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det var også en tur hvor børnene hyggede sig. Så var der et let 
traktement hos Inger og Flemming med lidt lunt og div. Alt i alt 
en dejlig dag hvor solen skinnede på os hele dagen. 

 
Fredag d. 10-9 kunne vi alle læse i avisen at skolerne i Kø-

ge Kommune var blevet fredet, og alle glædede sig over at alt 
det arbejde det var blevet lagt i sagen var lykkedes. Men nogle 
steder måtte der jo spares så nu går det ud over SFOèrne og de 
ældre mennesker, som nu ikke kan få deres varme mad. Ak ja. 

 
Pludselig nærmede julen sig, og forberedelserne til jule-

frokost gik i gang. I år var vi også mange nemlig 24 pers. Det 
blev en rigtig god dag, med meget meget snak og grin. 

Hjemmelavet mad gør altid lykke også hos de unge men-
nesker, og i år havde fået et par nyere medlemmer med i for-
eningen som hurtigt faldt ind. 

Det er også nye børn i vente i det nye år. Vi glæder os alle 
til at der står barnevogne i haverne. 

 
Julesneen daler igen og igen og har gjort det i længere tid, 

så måske kommer det til at gå på samme måde som sidste år, 
hvor vi alle så hinanden med en skovl i hånden. Rigtig glædelig 
jul til alle. 
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I vores legestue i Vemmedrup har vi det sidste par måne-

der med stor interesse og entusiasme deltaget i et spændende 
projekt. Det var et forløb, der omhandlede sanseindtryk, kombi-
neret med natur. 

 
Det er vores kollega Lene, der i forbindelse med et kursus-

forløb dagligt har byg-
get en ”sansebane” i 
legestuen. Vi startede 
med at mødes i Lellin-
geskoven, hvor vi 
iklædt varme flyver-
dragter, hue, vanter, 
mad og drikkedunke 
skulle samle naturens 
egne produkter. En 
masse mos, grene, kog-
ler, efterårsblade og 
pinde blev ihærdigt 
samlet ind af såvel 
børn som voksne. Det 

var en skøn efterårs-
dag med sol fra en 

Sansebane 
 
af Hanne Mathiesen, dagplejer 
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skyfri himmel, og inden 
længe var cykler og bar-
nevogne proppet med 
det indsamlede materia-
le. 

 
Dagen efter byg-

gede Lene sansebanen 
for første gang. De for-
skellige materialer blev 
hver for sig fordelt i bal-
jer, som blev stillet op 
på en lang række. Først 
en kokosmåtte, dernæst 
en balje med fint sand, 
så en balje med groft 
grus, og derefter fulgte 
baljer med mos, efterårs-
blade, vand og til aller-
sidst et håndklæde. 
Koglerne og pindene 
blev lagt i et par store kurve til de helt små børn. 

 
Da vi jo ikke alle kan være i legestuen på én gang, mødte 

Lene op flere gange om ugen og satte sansebanen op, så alle bør-
nene var turen igennem banen flere gange. Den udvikling, de 
gennemgik, var meget tydelig. Den første dag, da alle børnene 
fik sko og strømper af, var de noget tøvende og ikke alle turde 
hoppe op i baljerne med de forskellige naturmaterialer. Men ef-
ter at have været banen igennem i flere omgange, blev det mere 
og mere spændende, og børnene blev mere og mere modige. Det 
var tydeligt, at især det grove grus var sjovt at mærke under de 
bare tæer. Men ”vinderen” var alligevel baljen med vand, som 
blev besøgt igen og igen. 

 
 
Denne gang siger vi farvel til Sienna og Amalie, i stedet 

siger vi goddag og velkommen til Alma og til Mikkeline, som 
starter til januar. 
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Så skete det igen 
at Køge Kommune fremlagde et budgetforslag, som betød, at 
vores skole skulle lukkes.  

 
Af Peer Kristjansen og Jan Meilby 

 
Overskriften fortæller, at det ikke er første gang, at Lellin-

ge Skole er lukningstruet. Og til dem som ikke kan den lokale 
historie, så er det heller ikke første gang. Sidste gang det skete, 
medførte den forslåede lukning, en så stor reaktion hos Lellinge-
borgerne, at Køge Byråd til sidst besluttede ikke at lukke vores 
skole. Og i flere år efter talte byrådsmedlemmer - fra alle politi-
ske partier - om den fantastiske, dynamiske og massive opbak-
ning bag Lellinge Skole. De talte om et særligt Lellinge-
sammenhold, ligesom de også nærmest beundrede vores reakti-
on. For vores reaktion var også en slags ”vejledning” for Byrådet 
i hvad, som betød noget for os lidt borte fra Køge Torv. 

 
Den nuværende økonomiske situation for Køge Kommu-

ne, tvang Byrådet til at skære dybt i den standard som vi kender 
i Køge. Omkring 7 % skulle skæres bort fra alle områder af Køge 
Kommunes aktiviteter, før der ville komme overensstemmelse 
mellem udgifter og indtægter, i budget for 2011. For skoleområ-
det betød det, at bl.a. at Lellinge Skole skulle lukkes. 

 
I tiden op til budgetforslaget for 2011 blev fremlagt, var 

beboerforeningen i gang med en møderunde med byrådets tone-
angivende partier. På mødet med borgmester Marie Stærke fik 
beboerforeningen oplysningen om, at Køge Kommune planlag-
de at lukke vores skole. Borgmesteren var tydeligt mærket af at 
skulle bringe nyheden. Hun også nærmest opfordrede beboer-
foreningen til igen at tage kampen op. 

Her i Lellinge var situationen den, at de unge forældre 
med skolebørn, at de ikke var aktive i beboerforeningen. Så der 
var nervøsitet i bestyrelsen. Ville forældrene reagere og være 
villige til at yde den kæmpeindsats der skulle til, for at ændre 
byrådets planer? Alle i Lellinge kender svaret. Ja, blandt skole-
børnenes forældre var der nogle rigtigt aktive, der var i stand til 
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at yde det der skulle til. Og som også var i stand til at lære, hvad 
det var, der skulle til, for at byrådet for alvor ville blive påvirket 
af os fra Lellinge. Godt, at Lellinge ikke også var blevet en sove-
by. For byrådet lyttede også denne gang. Og vores skole overle-
vede. 

 
Lellinge Beboerforening bidrog denne gang til bevarelsen 

af Lellinge Skole med økonomiske midler, råd og vejledning og 
gennem praktisk deltagelse i arbejdet, sammen med de ”særligt 
aktive” forældre. 

 
En anden og mere langsigtet sejr for Lellinge, den skete, 

da to af de ”særligt aktive” forældre - på det nyligt afholdte års-
møde i Beboerforeningen - blev valgt ind i beboerforeningens 
bestyrelse. Der var tilmed kampvalg om pladserne i bestyrelsen. 
Den vilje til at være aktiv i Lellinge, den lover godt for fremti-
den. For den vil helt givet bringe det etablerede Lellinge tættere 
sammen med det ”nye” Lellinge. Og det vil give Lellinge ekstra 
styrke til den næste kamp. For når der ses på Køge Kommunes 
økonomi og sammenlignes med, hvad der i denne tid gennemfø-
res af besparelser på andre områder end skoleområdet, så er der 
sorte skyer forude i form af besparelser på netop skoleområdet. 
Derfor er der er al mulig grund til at vente nye besparelser, som 
især vil ramme skoleområdet. 

Det er derfor, at Lellinge Beboerforening ruster sig til næ-
ste forsøg på at lukke Lellinge Skole. 
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Snemænd og Nissepiger 
 
Af Annelise Mortensen 

 
Vores lidt for korte og våde sommer blev igen afsluttet 

med en uges udflugtsbørnehave i Trylleskoven ved Solrød 
Strand. I år var vejrguderne virkelig ikke på vores side, fordi det 
øsede med regn hele ugen. Vi havde det stadig meget sjovt og 
fik det bedste ude af det. Vi måtte være lidt opfindsomme og 
kreative til tider, så vi spiste vores frokost i traileren for at være i 
tørvejr, men da det blev for meget, måtte vi så tage tidligt hjem 
til Skovsneglen, hvor vi kunne være indenfor. 

  
I ef-

t e r å r e t 
holdt vi 
vores årlige 
Høstbasar 
(der blev en 
kæmpe suc-
ces) til stor 
for nøjelse 
for alle, der 
mødte op. 
Høstbasa-
ren er ble-
vet endnu 
vigtigere nu, da den store kommunale sparekniv er blevet vist 
frem. Vi er meget taknemmelige til alle de virksomheder, der har 
sponsoreret diverse gaver og den store indsats fra alle, der har 
hjulpet til. Vi savner dog stadig at se flere Lellingebeboere kigge 
forbi på selve dagen. 

  
I efterårsferien blev der holdt søskendedag, hvor alle sø-

skende kunne prøve at være Skovsneglebørn for en dag. Det 
betød, at alt personale skulle være til stede for at kunne modtage 
søskende fra dagpleje/vuggestuealder og til de store skolebørn 
helt op til 17 år. Skovsneglens børn var meget stolte af at kunne 
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vise deres søskende frem. Mange af de store havde selv været 
Skovsneglebørn engang, så de var glade for at være tilbage og 
afprøve vores nye legeplads. De mindre søskende kunne få en 
smagsprøve på, hvad der venter dem. 

  
I år har vi fået lavet en meget fin legeplads, bålhytte og et 

beskæftigelsesrum til alle børnenes begejstring. Vi vil benytte 
lejligheden til at takke alle, som deltog i det store arbejde med at 
få det op at stå. 

  
Flyverdrag-
terne og vin-
terstøvlerne 
er blevet 
fundet frem 
igen og for-
ældrene har 
haft nogle 
meget trætte 
børn med 
hjem om 
eftermidda-
gen. Dog har 
de været 

nogle glade børn for der har været sne (meget endda), og sne er 
rigtigt sjovt at lege i. Forældrene er knap så begejstrede, når bi-
len ”skøjter” frem og tilbage til Skovsneglen på den isglatte 
Markledet.  

  
Fra d. 1 februar 2011 er vi fuldtallige igen på personale-

siden, som består af Fie (leder), Fie P, Lisbeth, Christoffer og In-
ge. Elin skal på pædagogseminar, men holder kontakt til børne-
haven som rengøringsdame. 

  
Siden sidst har vi vinket farvel til Matilde D. Vi ønsker 

hende held og lykke. 
Og så har vi glædelig sagt ”hej og velkommen” til Amalie 

L, Marius og Christian, og de er hurtigt blevet en del af vores 
”Skovsneglefamilie”. 
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Lellinge SFO’s juleteater. 
 
af pædagogstuderende Pia Messerschmidt 

 

Igen i år lavede Lellinge SFO et julestykke. Traditionen tro 
var det 3. klasse, der skulle spille det fantastiske teaterstykke 
”Klodsnissen”.  

Som pædagogstuderende fik jeg lov til at være med i den 
spændende udviklingsproces, som et teaterstykke jo nu engang 
er. Lige fra at vurdere, hvilken rolle, der passede bedst til det 
enkelte barn, til hele stykket var færdigindøvet. Jeg så en stor 
udvikling hos de 13 børn, som var med i stykket. Hvordan de på 
kort tid lærte 5 ret svære sange udenad, kun ved at lytte til en 
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cd, og hvordan de fik udviklet deres egen rolle, så den ikke bare 
var en figur, men blev en figur med karakter og personlighed. 
Samtidig styrkede vi i denne proces børnenes selvtillid og selv-
værd. Fra at være lidt smånervøse over at skulle stå på de skrå 
brædder - ville de nu blive drillet af de store når stykket var 
slut? - til at blive helt klar til at stille sig på scenen og give sig 
selv fuldt ud.  

Desværre brændte Lellinge skoles gymnastiksal. Det gav 
lidt ekstra bekymringer om, hvor vi nu skulle spille. Ville gym-
nastiksalen nu nå at blive færdig, inden vi skulle spille, og hvad 
skulle vi nu gøre, hvis dette ikke lykkedes? Heldigvis havde vi 
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antennerne lidt ude, og da vi fik meldingen om, at gymnastiksa-
len ikke ville nå at blive færdig, ringede vi rundt til andre insti-
tutioner for at høre, om vi kunne øve der. Vi fik lov til at øve 
både på Højelse SFO, Skovbo SFO, Sønderskole og Algestrup 
SFO, og det skal de selvfølgelig havde en stor tak for. Dette gav 
vores teaterbørn en rigtig god fornemmelse for, hvordan det 
ville være, når de senere skulle spille for deres forældre og alle 
de andre tilskuere, der ville komme til den årlige juletræsfest. 
Forestillingen, som er en del af Lellinge juletræsfest, blev i år 
afholdt på brandstationen, da gymnastiksalen ikke var færdig. 
Samtidig fik de en fantastisk opbakning af de børn og voksne, 
der fik lov til at smugkigge lidt på stykket, og det gav i den grad  
styrke til børnene. Da vi f.eks. skulle øve på Skovbo SFO, smed 
alle børnene til sidst deres nissehuer ud til publikum, hvilket 
ikke var indøvet. Det blev nu en del af stykket, da det resultere-
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de i, at de skulle give 
ekstra nummer. De gav 
sig selv fuldt ud og 
rockede med på ryt-
men. Samtidig fik de 
respons fra publikum, 
som klappede og pifte-
de.  
De var rigtig professio-
nelle, og når der skete 
småfejl, som hvis en 
mikrofon f.eks. hylede 
højt, eller man glemte 
en replik eller to, så var 
de bare cool og spillede 
videre som om intet 
var hændt. Vi kunne 
ikke være mere stolte 
af dem, for de var vir-

kelig nogle rigtig dygtige unger, og det var rigtig sjovt at være 
med til at se dem blomstre op. De tog virkelig dette teaterstykke 
seriøst og lyttede til hinanden. Samtidig fandt de i gruppen ud 
af, at hvert enkelt klassemedlem var en vigtig del af selve grup-
pen, og at ingen af dem kunne undværes.        
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 ØKOLOGISK GEDEKØD 
 

Lavt fedtindhold! Køller 85.-/kg. Ryg 80.-/kg. 
Spegepølse kr. 125.- (ca. 1-1½ kg). 

Se masser af spændende opskrifter på 

www.koedgeder.dk/kogebog 
 

Anette og Peter Urban 

Overdrevsvejen 76 - 57 53 40 90 

Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

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

 

 

 
Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77 

TAK! 
 
Tak til vore støtter, både erhvervsdrivende og private. 
Er der virksomheder, der ønsker at støtte Mosaik gennem 

tegning af annonce, kan henvendelse ske til Støtteforeningens 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! 



27 

Lellinge Container & Kran A/S 
Industrivej 7 
4600 Køge 

 

KRANBILER 8-150 t.m. 

AFFALDSCONTAINER 

SKIBSCONTAINER 

KØREPLADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 56 66 24 11 
Telefax 56 63 84 01 

info@lck.dk 
www.lck.dk   

 
 

 

 

LELLINGE - tlf 5682 0324 

 

Dejlig lokalt til daglig! 

 

 

 

   

 

 

   
 

Jan Uldahl 
Malermester 

Nybyg - Stort & Småt - Spartling af beton & 
gips - Alt malerarbejde 

Byledet 8, Lellinge 
Tlf. 56 82 24 17 Mobil 20 99 01 24 

Fax 56 82 24 16 

Salg / Udlejning 

Ringstedvej 200,  
Lellinge, 4600 Køge 
Tlf./Fax 56 66 07 18 

Bil 40 15 06 18 
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Seniorklubbens bestyrelse nov. 2010. Fra venstre: Abel, 
Anni, John(bankoansv.), Grethe, Inga, Marie, Finn. Tage 
fraværende.  

 Højt 
skum 

ønsker 

GLÆDELIG JUL! 

 


