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Vi har ikke haft megen sne og frost denne vinter, men i 

skrivende stund ser det ud til, at kong Frost ikke har tænkt sig at 
lade os slippe helt. Vi er dog i slutningen af januar, så vinteren 
kan vel ikke nå at blive så forfærdelig lang. 

 
Forude venter foråret, og hvad det og sommeren har at 

byde på, kan vi ikke spå om. Men vi kan til gengæld her i bladet 
fortælle lidt om, hvad der er sket, siden Mosaik sidst udkom. 

 
I holdet bag Mosaik har vi også haft lidt forandringer. 

Efter at have passet pengekassen trofast siden Mosaiks start, har 
Birthe Thomsen fra Lellinge sfo nu fået lov til at holde fri. Tak til 
Birthe for rigtig godt samarbejde! 

 
De nye kræfter, der er trådt til, er Brian Sørensen og Helge 

Pedersen. Helge har omdelt bladet i Lellinge i flere år, og nu har 
han lovet at overtage kassererjobbet, så det er ham, I skal ringe 
til, hvis I vil tegne en annonce i bladet! Mosaik tegnes altså for 
tiden af disse to samt Jan Meilby, Lellinge Beboerforening og 
Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv. 

 
Vi håber, I vil have fornøjelse af at læse lidt i vort lille 

lokalblad, og vi vil opfordre alle, der har lyst, til at være med til 
at lave bladet.  Har du lyst til at skrive en historie, har du et godt 
billede, vil du være med til at omdele eller vil du tegne dig for et 
støttebeløb? Så er du velkommen til at henvende dig! 

 
Alle bag Mosaik ønsker alle en rigtig god sommer. Vi 

kommer igen i september! 
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Fodbold senior 
Af Morten Jensen 

 
Efter den forventede nedrykning fra serie 3 i 2012/2013 

spillede holdet i efteråret 2013 i serie 4. 
Efter noget forvirring om hvor holdet skulle spille fik SBU 

ved en fejl sendt holdet i den nordlige række, der er noget 
stærkere end den sydlige række. Så i stedet for at møde holdene 
omkring Køge, skulle holdet møde hold omkring Greve. 

Lellinge kom ikke så godt ud af starthullerne, og måtte 
efter at have tabt knebent med et enkelt mål i tre kampe se sig 
selv lige over nedrykningsstregen med 6 points i 7 kampe. 

Spillet blev bedre som sæsonen skred frem, og de sidste 4 kampe 
endte med 3 sejre og en enkelt uafgjort, og dermed en placering 
midt i rækken.  Oprykning ser ud til at være uden for 
rækkevidde, da nummer et og to ser ud til at være stukket af, 
men målet er at ende i top 5 lige under den absolutte top. 

 
Serie 5 har haft til vane at redde sig i sidste spillerunde, 
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men denne sæson klarede holdet frisag lidt før, så nedrykning 
ikke var et tema før sidste kamp. 

 
Vinteren over har spillerne holdt sig igang med let 

træning hver onsdag på kunstgræsbanen i Herfølge kl 19:30. 
Normal træningsdag bliver igen tirsdag kl 18:30 på 

Lellinge stadion når sæsonen rigtigt går igang, men vejret vil 
bestemme hvornår der flyttes fra kunstgræsbanen i Herfølge til 
banen i Lellinge.  

 
Holdet har igen i år to hold, og alle der har lyst til at 

spille fodbold er mere end velkommen til at deltage. 
 
For at høre mere er man velkommen til at ringe. 
Træner: Jesper Voxen tlf. 2094 1435 
Holdleder: Morten Egeskov tlf. 2366 2349 
 

Senior fodbold 5 ASide 2013 
Af Morten Jensen 
 

Traditionen 
tro afholdt senior
- old boys- og 
v e t e r a n h o l d e t 
jule 5 a side den 
sidste uge i no-
vember. 

Igen i år 
var det en stor 
succes med næs-
ten 50 deltagere. 

D a g e n  
startede om for-
middagen hvor der blev budt på æbleskiver og gløgg. Herefter 
fulgte dagens næsten mest spændende begivenhed: 
Lodtrækning til hvem der skulle på de forskellige hold. De 8 
storhold Manchester United, Barcelona, Wolfsburg, Chelsea, FC 
København, Brøndby, Galatasaray og Lellinge IF blev fordelt i to 
puljer hvor de to bedste gik videre til semi finale og senere den 
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store finale. Kampene endte således at det var FC København og 
Lellinge IF der stod over for hinanden i finalen. Det endte 
selcfølgelig med favorit sejr til Lellinge IF med 2-1. På 
vinderholdet var Jesper Søgaard, Jørn Laursen, Nicolai 
Tønnesen og Carsten Tangager. 

 
Efter præmieoverrækkelse stod den på traditionel 

julefrokost mad og bagefter en festlig omgang julehygge der 
først sluttede sent på natten. 

 

Forældreforeningen 
Af Peter Friis 

 
L e l l i n g e  I F  o g 

Forældreforeningen siger 
endnu en gang tak fordi I har 
støttet os ved at tanke OK 
benzin.   

Nu hvor støtten fra 
kommunen helt er stoppet, 
er denne check en endnu 
vigtigere hjælp til vores 
arrangementer for ung-
dommen her i Lellinge.  

Vores næste arran-
gement bliver sæson-
afslutningen for gymnastik. 
Se mere på Lellinge IF’s hjemmeside eller på facebook.  

 
Har du også lyst til at støtte forældreforeningen, så bestil 

et OK benzin kort på www.ok.dk/privat/bestil/benzinkort/ , 
sæt hak i rubrikken ”støt din lokale sportsklub” og skriv i 
rubrikken ”find din klub” -> Lellinge IF – Forældreforeningen. 
Så støtter du Lellinge IF og Forældreforeningen hver gang du 
tanker OK benzin.  

 
Har du spørgsmål til Forældreforeningen, så kontakt 

Peter Friis på peter@friis.mail.dk 
  

file:///D:/Henning/Mosaik/Nr%2023/www.ok.dk/privat/bestil/benzinkort/
mailto:peter@friis.mail.dk
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Voksengym sæson 2013/14 
Af Kitty Mortensen 

 
Gennem 10 år har jeg undervist i Lellinge IF på vores 

voksen gymnastik hold og jeg nyder det bare rigtigt meget!!! 
Det er skønt hver mandag at møde søde glade mennesker fra 
Lellinge by. Nye, ”gamle” som gengangere.  

Så tak til alle der gør dette muligt, både for byen og for 
mig! 

 
Det er her, hvor vi møder hinanden, så vi ved, hvem vi 

hilser på, når vi ellers mødes i vores Dagli´Brugs  ;c) 
 
Den rigtig vigtige detalje er jo, at vi samtidig holder 

kroppen ved lige og vi hygger os og har det sjovt, mens vi 
udfordrer bolde, elastikker og vægte eller øger smidighed, 
træner kondition, balance og lidt afspænding, alt sammen til 
dejlig musik. Her er plads til en frisk bemærkning og vi er pt. 
fra ca. 40+ til 65+. Alle er velkomne på ethvert niveau, da jeg 
har øvelser til den enkelte i hver sin sværhedsgrad.  

 
Hvis I allerede har været inde på vores hjemmeside 

under mit hold, ja så var sætternissen tidligt på spil denne 
sæson, for der er desværre en fejl i tidspunktet, det beklager jeg. 
Men det rigtige er, at vi træner hver mandag aften i gymnastik 
salen på Lellinge Skole en times tid fra kl. 18.00 – 19.00, og 
nogle gange ca. 20 min ekstra, hvis vi synes.   

 
Så kom glad og deltag resten af sæsonen for kun 190 kr. 

og du får selvfølgelig en gratis prøvetime først.  
Ring gerne til mig og hør om det kan være noget for dig. 

Tlf: 51 22 36 89.  
 
Sidste gang bliver i år d. 14. april, derefter nyder vi en 

forhåbentlig varm sommer, for så at vende tilbage igen i midten 
af september.  

 
Håber at vi ses! 
Smil fra Kitty. 
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En juletur i skoven 
 
af Hanne Mathiesen, dagplejer 
 

Den 11. december skulle vi på juletur i Lellingeskoven. Vi 
havde hørt, at der måske var en nisse i skoven! Det måtte 
undersøges. 

Vi smurte skovmadpakke og pakkede lidt bleer, 
vaskeklude, håndklæder og hvad der ellers hører en skovtur til. 
Der er 3-4 km til skoven, alt efter hvor vi har adresse, så vi 
startede hjemmefra tidligt. 

Når vi skal på så lang en tur, bliver vi siddende i cyklen 
eller barnevognen, så vi kan gemme al energien til vi når skoven. 
Og det kan godt tage tid, for vi standser tit for at se en fugl eller 
vinden, der blæser i trækronerne, eller om vi kan få øje på en 
nisse inde mellem træerne. Men til sidst nåede vi op til 
festpladsen i skoven, hvor de gamle årlige børnefester blev 
holdt. 

 
Nu blev det spændende! Vi listede os hele vejen gennem 

det ujævne, høje græs. Vi var meget stille for ikke at gøre nissen 
bange, hvis der var én. Da vi kom til lysningen i skoven, kiggede 
vi os godt omkring for at se, om der var nogen nisser, og om de 
var store eller små. 

Først så vi ingenting, men så kom vi til at kigge over mod 
det hule træ, og dér, med ryggen mod os, stod en stor nisse med 
hovedet helt inde i træet. Nøj, hvor blev vi stille, så stor havde vi 
ikke regnet med, den var! Vi stod helt uden at røre os, men 
nissen vendte sig om, fik øje på os og kom så langsomt gående 
hen imod os, mens den vinkede og sagde ”Halløj!” 

Nissen havde kæmpestort, hvidt hår og ligeså hvidt skæg, 
en rigtig rød nissehue og langt, rødt nissetørklæde, lilla trøje og 
noget skind fra et dyr på fødderne. Den talte mærkeligt og 
fortalte, den var fra Sverige og passede på og sørgede for, at alle 
skovens dyr havde det godt. 

Vi spurgte hvorfor, nissen var så stor, og den fortalte, at 
det også kun var en gang i mellem. Den kunne nemlig trylle sig 
til at blive både lille og stor. Sådan var den også kommet til 
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Danmark: Den tryllede 
sig lille som en 
tommeltot og så fløj den 
med Gase Gås hertil, for 
den sørgede også for, at 
alle dyrene i Danmark 
havde det godt. 
Mens nissen fortalte, 
blev vi lidt mere 
modige, og nogle af os 
turde godt gå helt hen til 
nissen og hilse på den. 
Den fortalte, hvordan 
Gase Gås havde sagt til 
de andre gæs, at de 
skulle holde sammen, 
når de fløj, for det var så 
tåget. 
 
 

Da nissen var færdig med sin historie, sagde den: 
”Nu skal i høre, børn. I skal ud på en lille tur i skoven og 

finde små trænisser, der hænger på træerne. Hvis I bare følger 
nisserne, er I på rette vej! Og I må huske at kigge op, for om lidt, 
når I går ud på jeres nisserute, så kalder jeg på Gase Gås, tryller 
mig lille og flyver tilbage til de store skove i Sverige, og så kan I 
jo vinke til mig!” 

Og mens vi gik, vinkede vi farvel til nissen, som blev 
mindre og mindre, jo længere væk, vi kom. Men vi så den ikke 
flyve væk på Gase Gås. Det har nok været for tåget. 

Da nissen var væk, fulgte vi ruten med trænisserne. Der 
var mange, og vi var gode til at finde dem. Og da den sidste var 
fundet, spiste vi vores madpakker i skoven, inden vi gik hjem og 
sov til middag. 

 
 
Siden sidst har vi sagt farvel til Isabella, som er kommet i 

børnehave. I stedet siger vi goddag og velkommen i dagplejen 
til Mads og til Isa. 
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Støt op! 
 
af Finn Hoffmann, fmd., Beboerforeningen 
 

Med det nye byråd i Køge skulle (nogle) af de små skoler 
(måske) være fredet i den kommende  fireårige  periode, men en 
betingelse vil være, at der indskrives børn, mange børn.  

Kun derved kan vi påvirke muligheden for at Lellinge 
Skole får de rette velkvalificerede lærere og bliver ordentligt 
vedligeholdt. 

Hvis børnene indmeldes i andre skoler, får de ikke 
legekammerater i nærmiljøet, som f.eks. de lokale 
børneinstitutioner, skolen, og Lellinge Idrætsforening.  

 
Ved at endnu flere forældre indmelder deres børn i 

Lellinge Skole ser Lellinge Beboerforening den bedste mulighed 
for at undgå skolens lukning. Politikerne måler skolens 
effektivitet og sammenligner driften med andre skoler i forhold 
til omkostningen pr. elev, så jo flere elever, jo lavere omkostning 
pr elev. 

Og de skolesøgende børns forældre bør organisere sig 
med henblik på at skabe aktiviteter, der løbende følger 
udviklingen og påvirker dens udvikling. Det er ikke nok med 
dette opråb. 

 
Skolen anvendes som bekendt også udenfor skoletiden til 

masser af aktiviteter, hvorved den er byens centrale sociale 
omdrejningspunkt. Nævnes kan idræt, møder, lokalarkiv, 
arrangementer af forskellig slags og skydeklub. Lukker skolen, 
er det ikke kun undervisningen, der ophører, disse aktiviteter 
lukker  også. 

 
Støt derfor op om skolen og om Beboerforeningen, det er 

nu, der skal handles 
- for at bevare et helt lokalsamfund 
- så vi i fællesskab kan påvirke udviklingen i den retning, 

som vi finder bedst for vores lokalsamfund 
- så vores politikere stiller de nødvendige resurser til 
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rådighed, så vi kan få en velfungerende og velholdt skole for 
vort lokalområde. 

 

Generalforsamling, uddrag af referat 
 
Formanden bød velkommen og bad Svend Ravn være 

dirigent. 
Formanden gennemgik herefter årets forløb; 8x banko, 

Indlæg ”fra bondedreng til cirkusdirektør”, udflugt til Køge 
Museums konserveringsafdeling, Vasebækgård, Ravns-
borghallen, bowling+frokost, Julefrokost, udflugt til ”Nordisk 
Film”, indlæg ”De Vestindiske Øer”, Påskefrokost, udflugt 
”Carlsberg Bryggeri Valby”, udflugt Traktørstedet Bøgeskoven 
med frokost”, besøg Allan Karms, maler, 3 dages EDB kursus for 
interesserede medlemmer. Beretningen blev godkendt. Antal 
medlemmer ca. 95. Efter debat godkendtes formandens 
beretning. 

Regnskabet  viste et underskud på 5.882,80 kr.og en 
balance på 21.668,91 kr. Regnskabet gav anledning til en del 
spørgsmål og kommentarer: 

Herefter godkendtes regnskabsfremlæggelsen. 
Forlag om kontingent, kr.75 pr. år pr.medlem. Dette 

godkendtes. 
Der var ikke fremkommet forslag. 
Ester Jerritslev og Anni Krogh blev valgt til nye besty-

relsesmedlemmer. 
Ilse Andersen og Helge Pedersen blev valgt til nye 

suppleanter. 
Efter konstituering består bestyrelsen af Finn Hoffmann, 

formand, Esther Jeritslev, kasserer, Grethe Ottesen, sekretær, 
Anni Krogh og Ulla Jensen, bestyrelsesmedlemmer samt af Ilse 
Andersen og Helge Pedersen, suppleanter. 

Torben og Gitte Ellegaard havde oplyst at de stillede sig 
til rådighed som revisorer endnu en gang. De blev valgt. 

Formanden takkede den afgående kasserer og overrakte 
en gave. Dirigenten lukkede generalforsamlingen og takkede for 
god ro og orden. Formanden takkede dirigenten. 

 
Finn Hoffmann, formand 
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Indvielse af nyt idrætsrum 
 
Af Randi Lintrup 

 
På en kold mandag i januar, hvor sneen dalede ned, stod 

Skovsneglens ny istandsatte førstesal klar til indvielse. Børn og 
forældre har været forment adgang under byggeriet, så 
nysgerrigheden var stor, da dagen endelig oprandt, hvor vi fik 
Skovsneglens helt nye idrætsrum at se. 

Alle blev gennet ind ad den nye brandtrappe i gavlen, 
hvor Viceborgmester Palle Svendsen og den nye formand for 
børne- og ungeudvalget Helle Poulsen tog imod. 

Børnehaveleder Fie Watson Hansen indledte med at 
fortælle om personalets engagement og projektets tilblivelse, 
hvor der så vidt muligt er brugt lokale håndværkere, heriblandt 
flere af børnenes fædres håndværkerfirmaer. 

Dernæst indviede Palle Svendsen officielt det nye 
idrætsrum ved at holde en tale og efterfølgende klippe den røde 
snor, der var sat op ved den nye trappe ned til garderoben. 
Tidligere var det ikke muligt at komme op på førstesalen uden 
at skulle udenfor først, men nu er der direkte adgang fra 
garderoben til idrætsrummet, hvilket naturligvis er af stor 
praktisk værdi. 
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Palle Svendsen lagde i sin tale vægt på, at han synes, det 
er et højst usædvanligt og prisværdigt initiativ som 
Skovsneglens ledelse har taget i forhold til selv at spare sammen 
til forbedringen af børnehaven og dernæst at få istandsættelsen 
fuldført – endda helt uden kommunens økonomiske hjælp. Palle 
Svendsen berørte også mulighederne for, at Skovsneglen i 
fremtiden kan blive til en integreret institution. 

Efter den officielle del af indvielsen hyggede børn og 
voksne sig med lidt godt til ganen. 

Den følgende dag var der livlig aktivitet på førstesalen 
lige fra den spæde morgenstund, hvor børnene for alvor tog de 
nye lokaler i brug. 

 
Fokus på det aktive børneliv - ude såvel som inde 

For et lille års tid siden opnåede Skovsneglen at blive 
idrætscertificeret af DGI. Skovsneglen er derfor ikke længere 
”blot” en skovbørnehave, men en idrætsskovbørnehave. De 
fysiske rammer for at sætte fokus på idræt i hverdagen har fået 
et stort løft efter Skovsneglen har valgt at istandsætte den ellers 
uudnyttede førstesal over institutionen. Førstesalen rummer nu 
Skovsneglens helt eget idrætsrum, med god plads til at tumle 
rundt, spille bold og have fokus på idræt i hverdagen, uden at 
være nødsaget til at låne de omkringliggende skolers 
gymnastikhaller hver gang. 
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Uddelerjubilæum 
 
af Hanne Mathiesen, bestyrelsen 
 

Man tror, det er løgn, at det skulle være 25 år siden, der 
stod en ung knøs i Brugsen og så lidt genert ud, når han 
ekspederede. Men den er 
god nok! Det er 25 år siden, 
den unge René Lausen 
overtog uddelerposten i 
Lellinge Brugs efter den 
daværende uddeler Henning 
Due. 

En ung René, der 
tænkte, at han nu skulle 
prøve kræfter med en Brugs 
med bare røde tal på 
bundlinjen. ”Bare et par år,” 
tænkte René, ”og så videre til 
noget andet!” 

Men hvad var det? 
René knoklede og ryddede 
ud og ryddede op, så 
Brugsen kunne blive en 
Brugs på hans præmisser. Og 
han fik styr på den. Fik vendt de negative røde tal til positive. 

 
Tingene går ikke altid som planlagt, og i dag er han stadig 

brugsuddeler i Lellinge, én af blot tre uddelere siden 1928. Og de 
positive tal på bundlinjen kommer heller ikke bare flyvende. Der 
skal kæmpes, og René arbejder samvittighedsfuldt og 
vedholdende på altid at optimere driften af Dagli’Brugsen 
Lellinge. Seneste nyt er flytning af flaskeautomaten samt den 
bedre og mere kundevenlige kasseterminal, og mon ikke, der er 
flere planer i gang? 

 
René kender sit fag til bunds og ikke mindst Coops 

system på godt og ondt. Mange af vore unge mennesker i 
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Lellinge har 
startet deres 
jobkarriere 
med en 
tjans i Dag-
li’Brugsen. 
Renés jubi-
læum blev 
fejret tirs-
dag den 7. 
januar i 
lokalet oven 
på Brug-
sen. Det var 
en rigtig 
dejlig dag med masser af god mad og drikke og mange 
fremmødte gæster. Over 100 glade gæster passerede igennem i 
løbet af eftermiddagen, og vi takker alle, der kom og var med til 
at fejre René på jubilæumsdagen. 

 
Bestyrelsen vil også gerne takke René. Tak fordi du 

kæmper for at opretholde vores Brugs i Lellinge. Dagli’Brugsen 
er meget mere end blot en dagligvareforretning, og uden den 
ville Lellinge være en helt anden by. 

Formand Peter Vestbjerg holder tale for jubilaren- 
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Lokalarkivet i 2013 
 
af Henning Mathiesen 

 
Der kommer løbende materiale ind til arkivet, hvilket vi 

er meget taknemlige for. Hver gang, vi modtager en stak papirer 
eller et billede, eller hvad det nu kan være, er det med følelsen 
af, at endnu en del af vores fælles historie er reddet for 
eftertiden. På samme måde er tanken om, at en del ender i en 
container, nedslående, men den forsøger vi at skubbe fra os. 

 
Vi har også selv antennerne ude efter ting, der kan 

bidrage til lokalhistorien. I år har vi således indkøbt en bog om 
Køge-Ringsted Jernbane, som i høj grad også vedkommer 
Lellinge. Vi har i 2013 fået materiale omkring bl.a. 
Dagli’Brugsen, Seniorklubben og Beboerforeningen. Vi har fået 
en tegning af matrikel 24 a på Overdrevet og en beretning om 
samme ejendoms historie, ligesom vi også har fået et dejligt foto 
af Overdresvejen 75, matr. 37 c. (Hvis man synes, det er 
mærkeligt, at alle disse matrikelnumre nævnes, skyldes det, at 
arkivet har ordnet Lellinges ejendomme efter 
matrikelnummeret. Hvor kommunen kan ændre husnumre efter 
forgodtbefindende, ligger matrikelnummeret altid fast. Derfor!) 

 
I år har vi også fået lidt større samlinger af papirer og 

fotos i forhold til 2 ejendomme, nemlig Jenny og Thorkild Olsens 
i Lellinge Østermark, samt en mængde vedrørende 
”gartnergrunden” på Strædet, som tilhørte gartner Verner 
Fischer fra 1945 til starten af 1980’erne. 

 
Gartnergrunden var oprindelig en del af ”Fogedgårdens” 

mark, som bl.a. stationen er bygget på. Dette store område var i 
starten af 1940’erne købt af Elna Rasmussen og Karl Nielsen, og 
af dem købte Verner Fischer og hans bor Georg den del, der lå 
mellem Strædet og det, der 15 år senere skulle blive til 
idrætsplads. Arealet var på dette tidspunkt uopdyrket og lå år 
efter år med mandshøjt ukrudt overalt.  

Verner Fischer havde pakkerum og butiksudsalg i et hus, 
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”Smedehuset” på Ringstedvej 221, matr. 2 e. I den ene ende var der 

smedeværksted, i den anden gartnerens pakkerum og udsalg. 

Verner Fischers gartneri på Strædet, 1961. Yderst th. ses Lellinge 

Asyl og øverst i billedet ”Parken”. I det røde hus i øverste højre 

hjørne ”Tatol” - senere ”Lysthuset”. Og i nederste venstre hjørne 

anes et lille stykke af sportspladsen. 
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kaldet ”Smedehuset”, som lå på Ringstedvej, hvor 
møbelforretningen i dag ligger. Huset var ejet af faderen, 
Bernhard Fischer, og i husets anden ende var der smede- og 
maskinværksted. 

 
Gartneriets produktion blev for størstedelens 

vedkommende solgt på Københavns gamle grønttorv på Israels 
Plads, men Fischer havde ikke fast stadeplads og måtte derfor 
hver gang satse på, at en anden var blevet hjemme; ellers måtte 
han køre tilbage til Lellinge med fuld vogn. Der blev også solgt 
blomster fra udsalget på Ringstedvej, og vi har i arkivet bl.a. 
ordrebogen, som viser, hvem der har bestilt blomster til hvilke 
begravelser. 

I 1950 købte Verner sin bror ud, Georg byggede hus på en 
udstykket parcel, Overdrevsvejen 11, og Verner byggede selv 
hus på gartnergrunden nogle år senere, nemlig i 1957. 

I starten af 1960’erne afviklede Verner Fischer sin 
forretning og henviste kunderne til den nye ejer af gartneriet i 
Østermarken, Harly Jensen. 20 år senere blev gartnergrunden 
solgt til Lind & Risør, som udstykkede og delvis bebyggede 
arealet. Verner Fischer døde i 1995. 

 
I denne aflevering er der materiale nok til at fylde hele 

Mosaik med gode historier, men vi har jo begrænset plads til 
rådighed. Der er kort og tegninger, samt billeder og personlige 
papirer, så mange aspekter af hverdagen i et handelsgartneri 
1940-60 kan belyses. 

 
Heldigvis bliver arkivets materiale også brugt. I løbet af 

året (og forrige år) har vi bistået Niels Jørgen Gotthardsen med 
at samle historien bag Lellinge Mølle og senere dambrug. Dette 
har foreløbig resulteret i et foredrag om emnet i Seniorklubben. 
Selv har undertegnede fortalt en lille historie, bygget på indhold 
i arkivet, ved Beboerforeningens årsmøde, ligesom jeg også har 
haft Seniorklubben på besøg i kirken for at høre om dens 
historie. Vi har også modtaget en fyldig samling slægts-
optegnelser som tak for, at en stor mængde af materialet til disse 
kunne hentes på vores hjemmeside. 
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I mange år 
har vi haft et billede 
i lokalarkivet, som 
angiveligt skulle 
forestille Lellinge 
gamle skole. Bil-
ledet var en gam-
mel affotografering 
i sort/hvid og meget lille, men forestillede tydeligt nok et parti 
fra Byledet med huset Byledet 1 i forgrunden og Lellinge kirke i 
baggrunden. 

En dag var jeg på besøg på Køge Museums magasin, som 
ellers ikke er tilgængeligt, og pludselig fik jeg øje på et maleri 
med et motiv, jeg kendte. Begejstringen var næsten ikke til at 
tøjle, da det virkelig viste sig at være originalen til vort lille 
”pasfoto”! Kunstneren er Viggo Langer; han var én af de 
såkaldte ”Dyrehavemalere”, men boede nogle år i 1890’erne 
oppe i Smedelundshuset ved skoven. Hvornår dette billede er 
malet vides ikke, men på billedet er kirken tydeligvis hvidkalket, 
hvilket den var indtil 1888. Det mystificerede mig, at der sidder 
svaler på en telefontråd, for telefon og strøm kom der først til 
Lellinge i 1920’erne. Senere er jeg kommet til at tænke på, at det 
muligvis kan være en telegraftråd, forhåbentlig kan vi på et 
tidspunkt få dette opklaret. 
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Nye messehagler til kirken 
 
af Kristina Bay, sognepræst 

 
Lellinge kirke har fået 4 nye messehagler i hvid, rød, lilla 

og grøn. 
En messehagel er den overklædning, præsten bruger foran 

alteret under gudstjenesten i Folkekirken primært ved 
indstiftelse af nadveren. Messehaglen har sin oprindelse i 
antikkens dagligdragt, som en kappe båret over en kjortel. I de 
første tusind år af kirkens historie var hvid den væsentligste 
farve i tekstilerne. 

De liturgiske farver er altså symbolske farver og følger 
forløbet i kirkeåret, der har fastlagte tekststykker fra Bibelen 
bundet til de kirkelige handlinger. Farverne kan således rent 
visuelt styrke kirkeårets forkyndelse. De liturgiske farver, som 
blev udviklet i middelalderen, blev endeligt fastlagt af pave Pius 
5. i 1570. Længe var sorte og røde messehagler de eneste her i 
Danmark, og først efter 1923 blev de tre andre liturgiske farver 
end rød, nemlig hvid, lilla og grøn, også benyttet på 
messehagler. Hvis en kirke ikke har messehagler i alle farverne, 
må man gerne benytte en messehagel i en anden farve. 

Man bruger hvid messehagel til jul og Påske da hvid ofte 
forbindes med uskyld, renhed, fuldendthed, transcendens, fred, 
død. Eksempler: den hvide dåbs- og brudekjole. Den røde farve 
symboliserer ofte blod, lidenskab, kærlighed, liv, krig, 
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revolution. Eksempler: revolutionens flag, martyrblod, 
fodgængersignalets røde fareangivelse, herskersymbol i 
romerske kejsere og kardinalers dragt. Den røde messehagel 
bruges på Skt. Stefans dag d. 26. december og til Pinse. Den lilla 
farve står ofte for værdighed, retfærdighed, høj stand og 
kærlighed og derfor underbygger en lilla messehagel bodstiden 
ved advent og faste. Farven grøn markerer ofte mark, skov, 
frugtbarhed, forår, håb. Eksempler: økologiens farve, 
trafiksignalets “lov til at gå”, studenterpynt med nye 
udsprungne grønne grene og derfor bæres grøn messehagel i 
Helligtrekongers - og trinitatistiden. 

 

Kom til fastelavnsgudstjeneste i Lellinge kirke søndag d. 

2. marts kl. 13.00. 
Kom gerne udklædt til denne festlige gudstjeneste, hvor vi 

starter, inden vi går over på Lellinge skole og slår katten af 
tønden kl. 13.45. Gudstjenesten er for barnlige sjæle i alle aldre, 
voksne som børn. Man er også velkommen til gudstjenesten 
selvom man ikke er udklædt og går over på Lellinge skole 
bagefter. Kom og oplev en anderledes gudstjeneste med musik, 
sang, masker, farver, gode historier, fantasifulde udklædninger 
og meget mere. Gudstjenesten er ved sognepræst Kristina Bay 

 

Pensionistudflugten v/Else Hoffmann og Hanne Pedersen 

Onsdag den 7. august kl. 13.00 kørte en busfuld 
pensionister fra Lellinge med kurs mod Andelslandsbyen 
Nyvang. Andelslandsbyen Nyvang er et historisk 
oplevelsescenter på Nordvestsjælland. Det har hjemme på 
Nyvang - en gammel proprietærgård på 44 hektar, beliggende 
syd for Holbæk. Stedet er et levende frilandsmuseum, hvor 
andelsperioden fra 1870 til 1950 kan opleves.  

 Efter en gåtur rundt i landsbyen satte vi os og  nød den 
medbragte kaffe og kage. Turen fortsatte til Maglesø, hvor landet 
bugter sig i bakker og dale - "De sjællandske Alper". Efter 
en pause med forfriskninger her fortsatte turen til Elmely 
Kro, hvor vi fik serveret en lækker middag.  

  
Vi var tilbage i Lellinge ved  21-tiden. 
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 Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

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

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

tegning af annonce, kan henvendelse ske til Støtteforeningens 
bestyrelse, se side 2 nederst.  

Vi tager også meget gerne mod bidrag fra private, her kan 
Støtteforeningens bestyrelse ligeledes kontaktes, eller bidrag kan indbetales på 
bankkonto nr. 4865 4865795467 i Danske Bank. 

Alle bidrag går ubeskåret til fremstilling og udsendelse af Mosaik, da 
alle i såvel Støtteforening som redaktion arbejder gratis. 

Venlig hilsen 
Støtteforeningen for Lokalbladet Mosaik, bestyrelsen 

 
Mosaik støttes også af 

 

LELLINGE BEBOERFORENING 
LELLINGE MENIGHEDSRÅD 

LELLINGE VANDVÆRK 
LELLINGE IDRÆTSFORENING 
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Lellinge Container & Kran A/S 
Industrivej 7 
4600 Køge 

 

 KRANBILER 8-150 t.m. 

 AFFALDSCONTAINER 

 SKIBSCONTAINER 

 KØREPLADER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tlf. 56 66 24 11 
Telefax 56 63 84 01 

info@lck.dk 
www.lck.dk   

 

 

 

 

LELLINGE - tlf 5682 0324 

 

Dejlig lokalt til daglig! 

 

 

 

   
 

Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77 

 

 
 

   
 

Jan Uldahl 
Malermester 

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

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

Fax 56 82 24 16 

Salg / Udlejning 



24  

Lellinge Petanque 
 
af Ole Jensen 

 
Nu går vi et forår og sommer i møde, og vi deltager igen i år i kvartetten 

under DGI. Vi har igen i år nogle venskabskampe mod Algestrup Petanque og 
Ellemarkens Petanque. Klubmesterskabet i 2013 blev vundet af Helge 
Pedersen. 

 
Vi mangler flere medlemmer, så har du lyst til at være med, mød op ved 

klubhuset søndage 10-12, mandage 14-16 og tirsdage 19-21 fra maj-september. 


