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100 år...
Som man kan læse flere steder i dette blad, har vi i år et
par rigtig runde fødselsdage i Lellinge. Brugsen og skolen - dens
nuværende bygninger - kan fejre 100 år.
Brugsen har netop overstået festlighederne og har bl.a.
fejret jubilæet med udgivelsen af en flot bog om Lellinge Brugsforenings historie. Forfatteren, Ulla Nygaard, har kunnet trække
på erindringer fra en masse nuværende og tidligere ”Lellinger”,
og i denne forbindelse har Lellinge Lokalarkiv vist sin værdi
med den fond af historisk viden, det rummer. Mange af bogens
oplysninger ville være tabt, hvis ikke det var for lokalarkivet. Vi
kan kun støtte opfordringen til, at man kontakter lokalarkivet,
hvis man har billedmateriale eller andet, som måske ellers ville
blive kasseret. Til efteråret skal skolens jubilæum markeres, og
vi venter spændt på, hvorledes det vil komme til udtryk. Mon
ikke, lokalarkivet også her kan bidrage til en historie?
Siden sidst kan vi konstatere, at der er sket rokeringer i
forskellige bestyrelser, blandt andet er der kommet ny leder i
Fritidscentret. Vi byder alle velkommen og glæder os til et forhåbentlig godt fremtidigt samarbejde. Dynamikken i foreninger og
institutioner skulle meget gerne smitte af på indholdet i Mosaik!
I denne udgave af bladet savner vi indlæg fra nogle af vore medlemmer, men det er kun naturligt - ikke alle har nyt at berette
hver gang, vi udkommer. Da vi også står over for udskiftninger i
Støtteforeningen for Mosaik, håber vi på godt fremmøde til vores årsmøde den 10. juni. Heller ikke Mosaik består uden hjælp
udefra!
God sommer til alle!

Lokalbladet Mosaiks Støtteforening
Afholder

ÅRSMØDE
Onsdag den 10. juni kl. 19
På Lellinge Skole
Dagsorden ifølge vedtægterne. Alle er velkomne!
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Lellinge Beboerforening
Af Tage Larsen
Lellinge Beboerforening har gennem en lang årrække arbejdet for at ”det” som værdsættes af langt de fleste Lellingeborgere, at det bevares. Dertil sikrer beboerforeningen - ved arrangementer - at sammenholdet de enkelte borgere imellem bliver bevaret. Arrangementer som f.eks. fastelavn, banko og kortspil. Og op til Byrådsvalg arrangeres valgkamp, hvor de enkelte
politiske partier møder Lellinge-borgerne.

En måde at bevare ”det” som værdsættes af Lellingeborgerne, sker ved at sikre, at nyt tilpasses de eksisterende forhold. Rent praktisk sker det ved at stille krav. Især krav til Køge
Kommune, som jo er den myndighed, der har direkte indflydelse på rigtigt mange forhold i Lellinge.
At sikre indflydelse er altså at have kontakt til beslutningstagerne i Køge Kommune. Og det er politikerne i Byrådet.
Derfor mødes de bestemmende politiske partier i Byrådet med
beboerforeningen omkring hvert halve år. På disse møder tages
en række emner op, så det sikres, at politikerne har kendskab til
hvilke holdning beboerforeningen har. Og det giver indflydelse.
En indflydelse som bl.a. har sikret en udbygning af Lellinge på
en sådan måde, at den ”gamle del” passer fint ind i de nye udbygninger. Men også forhold som at Lellinge Skole bevares. At
der blev bygget ældre egnede boliger og fortov i ”S-svinget” på
Overdrevsvejen. At der nu findes trafiklys-regulering ved motorvejen og hastighedsnedsættelse mellem Lellinge og Lellinge
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Østermark,
osv., osv., osv.
Og dette
arbejde fortsætter. Naturligvis.
Lellinge
Beboerforening
kender ingen,
som ikke anerkender, at Lellinge Beboerforenings arbejde
har været en
kæmpe succes. Og at beboerforeningen har en meget stor indflydelse på de beslutninger som Byrådet tager om forhold i Lellinge-området.
Men har alle Lellinge-borgere et tilstrækkeligt kendskab
til Lellinge Beboerforening? Kan kendskabet øges? Og er der
andre emner som beboerforeningen skal arbejde med?
Lellinge Beboerforening arbejder i denne tid med hvordan
kendskabet til beboerforeningens arbejde udbredes til flere Lellinge-borgere. Og hvordan gøres det lige? Har du en ide, så giv
den endelig videre til os.
Du kan komme i kontakt med Lellinge Beboerforening,
ved at kontakte Tage Larsen, Grønnevej 28A, 4600 Køge. Tlf. 56
82 20 29 / 21 62 20 29. Mail: lellinge.beboerforening@pc.dk
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Lellinge Møbellager
Af Henning Mathiesen
Zebra Møbler, hedder møbelforretningen i Lellinge i dag.
Oprindelig er møbelforretningen bygget op fra grunden af en
lokal mand, Axel L. Pedersen, som var barnefødt i Lellinge.
Axel Pedersen blev udlært som tømrer og startede kort
efter udstået læretid i 1947 på handel med møbler. I begyndelsen opkøbte han brugte møbler i København, som han satte i
stand og solgte fra ejendommen på Ringstedvej.

Lellinge Møbellager kort efter åbningen i 1946. Huset eksisterer stadig
i dag. Ligesom lagerbygningen bagved.

Den første rigtige butik blev åbnet i 1950, men der kom
ikke noget skilt op, for hvis nu det ikke gik, og det hele skulle
pilles ned igen, skulle folk ikke have dét at grine ad. Da Axel
Pedersen åbnede butikken, begyndte han også at tage nye møbler hjem.
I 1954 blev der bygget en ny lagerbygning, og i 1964 købte
Axel Pedersen naboejendommen, rev huset ned og byggede den
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På dette foto fra 1950’erne ses skolens gymnstikhus til venstre for møbelforretningen. Huset til højre rummede bl.a. et smedeværksted. Huset
blev revet ned i 1964, hvor møbelforretningen blev udvidet.
Bemærk markerne i baggrunden. En del af dem er i dag bebygget med
Sønderledet, Nørreledet og Vesterledet.
store udstillingsbygning ud mod vejen. Endnu en udstillingsbygning bag den første blev bygget i 1967, så man i alt rådede
over 1700 kvm. butiksareal.
Efter oliekrisen i 1973 kunne man i Lellinge Møbellager
konstatere, at der ikke længere var så mange penge mellem
hænderne på kunderne. Omsætningen blev ved med at falde, og
i 1983 måtte Axel og hans søn, Erik, kaste håndklædet i ringen
og lukke butikken. Siden har den været lejet ud, det meste af
tiden til Zebra Møbler.
Axel Pedersen var, udover at være møbelhandler, meget
aktiv i lokalsamfundet. Blandt andet var han en længere periode
medlem af sognerådet, og var således med til at træffe beslut-
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ning om Lellinges sammenlægning med Køge kommune. Axel
var også meget aktiv i Lellinge Idrætsforening og i øvrigt meget lokalhistorisk interesseret og han var en af dem, der
”skubbede på” for at få oprettet et lokalhistorisk arkiv i Lellinge. Desværre døde han i 1993, mens arkivet endnu blot var en
studiekreds.

Vi efterlyser stadig…
Jubilæumsfestlighederne i Brugsen er ved at være overstået, men det betyder ikke, at vi i lokalarkivet stadig er meget
interesserede i at modtage fotos og andet materiale til belysning af Brugsens historie. Hvem ved, der kommer nok et 200
års jubilæum, hvor man vil efterspørge stof til en ny jubilæumsbog!
Netop nu arbejdes der på et jubilæumsskrift til skolen,
som har 100 års jubilæum til efteråret, og i den anledning efterlyser vi ligeledes billeder og andet, f. eks. skolesager. Har du
lyst til at skrive et par linier om din tid på Lellinge skole, hvad
enten du har været elev eller ansat på skolen, er du meget velkommen. Der er deadline til jubilæumsskriftet i løbet af juni
måned, men alle erindringsskrivelser vil blive gemt på lokalarkivet.
I forbindelse med nedskrevne erindringer skal vi minde
om, at man ifølge Lellinge Lokalarkivs vedtægter kan bestemme at det, man afleverer, skal være utilgængeligt i op til 75 år,
hvis det indeholder såkaldte personfølsomme oplysninger.

HUSK
at arkivet har åbent mandage i ulige uger kl. 19-21.
Vi modtager gerne materiale også udenfor åbningstiderne.
Arkivet bevarer: Billeder, fotografier, ejendomspapirer, personlige
dokumenter, foreningsarkiver, erhvervsarkiver, kort og tegninger kort sagt, alt, hvad der er fladt - men ikke genstande.
Henvendelse kan ske til
Henning 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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Lidt fra kirken
Vi ved det godt!
Man sidder ikke godt på bænkene i kirken.
De er fra slutningen af 1600 tallet, og dengang var det vist
ikke det behagelige man lagde vægt på.
Selvom vi naturligvis skal passe på kulturarven, og en
gang imellem kan finde tid til at beundre det billedskærerarbejde man dengang dekorerede inventaret med, kunne det være
dejligt at sidde lidt bedre, og måske har vi en mulighed.
Ved hjælp af gamle billeder og protokoller her vi fundet
ud af, hvor kakkelovnen har stået og det senere luftvarmeanlæg
har været placeret, og set, at sæderne på de steder ikke er oprindelige og derfor nok kan udskiftes til nogle lidt bedre uden at vi
ødelægger noget.
Det vil give 4 eller 5 bedre rækker, og selvom det ikke er
meget, så langt bedre end nu.
Vi arbejder på det, men der er mange der skal spørges så det
bliver nok ikke lige med et samme, men det virker. Vi ved det.
Som forsøg har vi skiftet den ene bænk, og der sidder man ret
godt.
Hvor den er, fortæller vi kun til dem der selv kommer, så
det er med at komme først.
Bjarne Pedersen

Påskemusical i Lellinge Kirke
Børne- & ungdomskoret ved Lellinge og Højelse Kirker
opførte i efteråret 2008 en musical i Højelse om vikingetiden og
overgangen til kristendom. Det var så sjovt, at vi fik lyst til at
lave musical igen, og i foråret 2009 blev det så Lellinges tur til at
få en musical til byen. Det blev fastlagt til palmesøndag d. 5.
april, dagen hvor også juniorkonfirmanderne i Lellinge
skulle have overrakt deres diplomer.
Vores kor består for tiden af 14 piger, og selv om vi
kunne dække det lange hår med tørklæder, så de lignede
disciple, blev vi enige om at spørge en tidligere konfir-
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mand, Daniel Danholm, om at spille rollen som Jesus. Vores kirkesanger Kim Valbum spillede så en af de andre mandlige roller,
nemlig den romerske embedsmand Pontius Pilatus, som ender
med at dømme Jesus til døden.
Vi øvede hårdt på både sange og replikker i 3 måneder –
både i Margrethegården i Højelse, hvor vi normalt øver, og i Lellinge Kirke, hvor det hele skulle opføres. Dagen inden premieren
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kom vores tre dygtige musikere fra København, Jesper,
Andreas og Rohan, og de
gjorde det hele lidt festligere
med deres supergode musik.
Der kom heldigvis
mange mennesker og oplevede den store dag – og vi
var i det store hele rigtig
godt tilfredse med opførelsen. Og nu ved både vi - og
forhåbentlig også de, som
overværede gudstjenesten
og musicalen - lidt mere om,
hvad det egentlig var, der
skete i påsken…
I efteråret går vi igen i gang med at øve til en musical –
den skal opføres i december 2009!
Højelse-Lellinge Kirkers Børne- & Ungdomskor optager
nye sangglade drenge og piger (fra 4. klasse og op) efter sommerferien.
Kontakt korleder Anne Bjerre Braüner annebb@mail.dk

Til efteråret kan I også glæde jer til Trio Fabulas opførelse
”Noahs Ark”.
Med få ord, megen musik og enkel dramatik ledes børnene gennem beretningen om Noah. Det starter alt sammen med
en engel, der synger i Guds himmel. Noahs Ark er fuld af håb,
glæde og har så ligefremt et musikalsk sprog, at den er blevet en
evergreen. TRIOfabulas består af Tine K. Skau, Lisa Balle og Ingvil Bjaastad. TRIOfabula er opstået af ensemblelederen, Tine K.
Skaus fascination og specialstudier af ny musik, musikdramatik, instrumentalteater og sammenhængen mellem
de forskellige "sprog": musik, fortælling og drama.
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Et dejligt forår for Skovsneglen
Af Jane Hvergel Kryger
Efter en lang vinter kunne vi i starten af april endelig tage
flyverdragterne af ☺. Det er altid et dejligt vendepunkt – både
for børn og voksne. Foråret er kommet – vi skal nu være ude
hele tiden.
Der er allerede sket meget i både skoven og i vores egen
have. Anemonerne har for længst været sprunget ud. Der var
faktisk så mange, at det nogle gange lignede sne, der lå i skovbunden. Vi er nu igen ofte på jagt efter spændende dyr i skovbunden – vi finder mariehøns, myrer, bænkebidere og edderkopper. Nogle gange tager vi dem med hjem i akvariet - og nogle gange kigger vi bare på dem, og slipper dem fri igen.
Foråret betyder også skifte-tid – de store børn ”Harerne”
skal tage afsked med børnehaven og videre i SFO. De går en meget spændende tid i møde og er efterhånden meget utålmodige.
Siden efteråret har Harerne vænnet sig til tanken om skoleverdenen i deres egen ”Jordbærskole”. Det fine navn har børnene selv fundet på. I Jordbærskolen blev de stille og roligt kørt i
stilling til skolestart. De har arbejdet med socialt samvær – hvordan gebærder man sig i skolen og i skolegården? De har haft
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fokus på mobning og det, at man sagtens kan være en god kammerat, selvom man ikke er ”bedste venner”. Det er ikke nye begreber for børnene, da Skovsneglen generelt har stor fokus på
disse emner. Rent praktisk blev børnene introduceret for ”timekonceptet”, ”sidde stille og lytte efter” og de har holdt frikvarter.
Og de har arbejdet med tal og bogstaver. Tilbagemeldingen fra
skolen er, at det er nogle meget dygtige og dejlige børn, der
kommer fra Skovsneglen.
Den sidste fredag i marts var der den årlige tilbagevendende ”fest” i gymnastiksalen. Børnene havde i flere uger øvet
og øvet. Endelig oprandt dagen. De skulle opføre teaterstykket
”Heksen i den store skov” for spændte forældre og søskende!
Det var rigtigt flot - med fine hjemmelavede kulisser og udsmykning. Vi sagde ved samme lejlighed farvel og held og lykke til Hare-børnene og deres forældre.
Gamle børn
stopper – det betyder, at der kommer
nye børn til. Vi har
en lang venteliste til
børnehaven – og
den 1. april havde
vi fornøjelsen af at
byde 8 børn og deres forældre velkomne til Skovsneglen. Det er altid
dejligt og spændende med nye børn,
og de er alle sammen faldet rigtigt
godt til.
Forår = arbejdsweek-end for forældrene! Det lyder hårdt
– og det er det også for nogle ☺. Men det er faktisk en hyggelig
dag, hvor forældrene nye som gamle får en god sludder og lærer
hinanden bedre at kende end blot et hastigt god morgen. At de
samtidigt får udført rigtigt mange gode ting for børnehaven – til
glæde for os alle store som små, er jo bare herligt.
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I år var der mange store opgaver udenfor. Den eksisterende legeplads havde nogle sikkerhedsmæssige huller, som vi ikke
ville byde børnene. Så i stedet for at gå i gang med at renovere
på den gamle, blev det besluttet, at der skulle investeres i en ny
legeplads. Ungerne glædede sig! De fulgte jo opmærksomt med i
arbejdet, da den gamle blev taget ned – af lastbilen med kranen!
Jo, det var god underholdning.

På den nye legeplads blev der lavet en spændende klatrevæg, og der blev sat en fuglerede gynge op. Og sikke en succes –
den står jo nærmest kun stille, når børnene er i skoven. Udover
legepladsen blev der lavet et nyt cykelskur, et nyt legehus, sandkassen blev overdækket med et sol-sejl, der blev plantet, og huset blev malet.
Hvad var der nu i vejen med det gamle cykelskur? Det
var blevet for lille! Børnehaven fik nemlig her i foråret doneret
en lækker Christiania-cykel. Cyklen er så stor en succes, at Skovsneglen også selv valgte at investere i én. Så nu kan hele småbørnsgruppen ”sneglene” også komme på med på de lidt længere ture – hvor de korte ben ikke kan holde til tempoet og distancen.
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Ny leder på Lellinge fritidscenter
Jeg har været så heldig at få muligheden for at starte i et
nyt job. Det betød at jeg den 1. april startede op som ny leder af
Lellinge fritidscenter. Som i sikkert allerede ved har Lellinge og
Vemmedrup fælles ledelse, hvilket bl.a. betyder, at jeg en del af
tiden også opholder mig på Vemmedrup. En dag da jeg sad i
bilen på vej til arbejde kom jeg til at tænke på, at jeg i grunden
var heldig. Når man starter op et nyt sted er der altid mange ting
at forholde sig til. Det at være ny på en arbejdsplads sætter gang
i en proces, hvor man afprøver sig i en ny sammenhæng. Dette
giver erfaring og skaber læring. Med fælles ledelse har jeg nu
mulighed for at få læring to steder fra – og det er jo ikke så ringe
endda.
Mit navn er Per Uchida. Jeg er oprindelig fra det indre
København og er gradvist flyttet længere og længere ud på landet - først Rødovre og senere Albertslund.. Jeg flyttede endelig
til Stevns for 7 år siden sammen med min familie, der består af
min kone og 3 børn.
Jeg blev uddannet pædagog i 1984 og som en overbygning
har jeg senere taget en diplom uddannelse i ledelse. Sidste år
færdiggjorde jeg en proceskonsulentuddannelse fra Attractor/
Rambøll. Jeg har slået mine folder inden for det pædagogiske
felt siden 1984 og de sidste 12 år har været som ledelse.
Jeg glæder mig til for alvor at komme i ”arbejdstøjet” og
jeg er sikker på, at vi nok skal få et godt samarbejde.
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Jubilæumsfest i Brugsen
Af Hanne Mathiesen
I Brugsen har vi haft
travlt med at forberede og
fejre vores 100 års jubilæum. Vi startede med at
omdele Brugsens jubilæumsbog til hver husstand i
Lellinge. Vi er glade for
det fine resultat, og vil
gerne takke forfatteren,
Ulla Nygaard, og ikke
mindst alle de mennesker,
som venligt har bidraget
med historier og billeder
til bogen.
Den 16. maj skulle jubilæumsfesten holdes. Det var nu
ikke vejrguderne, der var med os den dag, for efter mange ugers
tørvejr var det netop denne dag, regnen skulle vande vore trængende haver. Heldigvis stoppede regnen, da festen begyndte og
de 300 gæster ankom.
Lellingeborgerne mødte op i pragtfuldt festhumør, lige fra
de helt små, der hyggede sig, det bedste, de havde lært, til de
lidt ældre og de lidt ældrere endnu. Efter lidt god mad og drikkelse var stemningen i top, og da All Stars bandet spillede op
med god musik, var dansegulvet fyldt med det samme. Der var
taler, en sang til Brugsens pris, og Rene blev vejet og hverken
fundet for tung eller for let. Men dem, der gættede hans vægt,
vandt præmier!
Vi fra bestyrelsen vil gerne takke alle, der var med til at
fejre Brugsens 100 års jubilæum for en dejlig aften.
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Et enkelt vers fra jubilæumssangen, forfattet af Tove Hansen på melodien ”Flickorna från Småland”:
Det syder og det gærer lig’ fra morgen og til kvæld,
Så kunderne kan mærke, vores Brugs er ret speciel,
For vores personale gi’r en service helt i top,
Og hylderne er fulde. Lad os lige remse op:
Vi har gode batterier, vi har brød som smager skønt,
Vi har blomster uden bier og kondom i blåt og grønt.
Vi har osse kort til bussen og benzin til billig pris,
Så smut bare hen i Brugsen efter øl og avis.
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Østermarkens Vejforening
Af Ulla Jensen, kasserer i Vejforeningen
Som altid er der gang i Østermarken. Dog har vi ikke den
helt store fantasi med hensyn til nye arrangementer. Men årets
sidste sammenkomst, den traditionelle hjemmelavede julefrokost kan trække rigtig mange til.
I år sprang vi gløgg og æbleskiver over og begyndte med
frokosten. Det var en god ide, der var større appetit til alle de
dejlige retter end tidligere år. Alle havde fået mere end nok, da
vi nåede ris á la manden, men for mandelgavens skyld blev der
gået godt til den. Pakkelegen var som sædvanlig sjov – mange
gevinster var fantasifulde – nogle gik hjem med mange gevinster, andre fik ingen, men det er alt sammen fint, bare dagen var
vellykket og det må vi sige, den var.
Generalforsamlingen blev afholdt 30. marts 2009. Villy
ønskede ikke genvalg. I stedet blev Flemming Olsen valgt som
formand. Også til generalforsamlingen var der god tilslutning.
Selve generalforsamlingen var hurtigt overstået. På mødet blev
der som sædvanlig talt om trafikken, men denne gang positivt.
Alle var rigtig glade for lysreguleringen ved motorvejen. Vi kan
mærke, der er ”huller” i strømmen af biler, så det er væsentlig
lettere at krydse vejen. Det var en aften med nabohygge, kaffe og
kage, øl og vand.
Vi plejer at holde en sommerudflugt, den har vi droppet i
år. Vi må erkende, der ikke er særlig stor tilslutning, når det er et
arrangement ”ud af byen”. Dermed må det være bevist: DER ER
BEDST HJEMME I ØSTERMARKEN.
Den 7. juni 2009 holder vi loppemarked. Vi er mange der
glæder os – vi har samlet ting siden sidste års loppemarked og
der er ting overalt. Her hos os både i fyrrum, carport, skur, gæsteværelse, lidt i køkken, stue osv., så det bliver rart at komme af
med de mange ting. Vi håber, der er rigtig mange, der vil kom-
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me herud og forhåbentlig gøre en god handel til rimelige priser.
Er der nogen, der har brugbare effekter er vi glade modtagere.
Dog ikke store møbler. Ring evt. til 5665 4963 eller aflever tingene på Ringstedvej 110 – 72 - 97 – 101 eller 116.

Østermarkens Cykelklub – af nogle kaldet
”ungdomsklubben” (tak, Carl Otto) og af andre kaldet ”de gamle hønisser” (hmm. Micha) - er godt i gang. Der bliver trænet på
livet løs. Den 15. juni går turen mod Bornholm. Vi skal med natfærgen fra Køge til Rønne. Er optimister, så vi mener ikke vi behøver køjer, måske bliver vi klogere.
Første dag skal vi køre til Snogebæk, derefter Rø, Sandvig
og tilbage til Rønne. 2 overnatninger hvert sted, så vi får mulighed for at køre langs kysten den første dag og ind i land den næste. Vi håber at få en masse at se både seværdigheder og naturen. At se Bornholm fra en cykel er jo noget anderledes end fra
bil.
Vi tager hjem med natfærgen 23. juni, så vi kan lige nå at
se Sct. Hans bål i Rønne. Vi er 12, der skal af sted og allerede nu
går snakken om cykler, regntøj, cykeltasker og meget mere.
Nu håber jeg, alle får en god sommer.
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Totte-projekt i dagplejen
Af Janne Ørtoft
Foråret er kommet. Træer og buske står flot og grønt, og
vi har med succes gennemført vores Totteprojekt. Som skrevet i
sidste nr. af Mosaik var vinteren 2008/09 i dagplejen i kunstens
tegn.
Totteprojektet har vi lavet sammen med hele vores gruppe. Det vil sige, vi var sammen med Marksvinget, nogle gange i
”vores” legestue (klubhuset) og nogle gange hver for sig.
Vi har læst bøger om Totte, som Marie, Mathilde og Helen
var inde på biblioteket i Køge og låne i oktober måned. Vi har så
læst og snakket om Totte, så børnene rigtigt fik ”lært” hvem Totte er. Vi har endda også lavet vores egen Tottesang, som børnene
hurtigt fik lært.
I slutningen af januar var vi inde på Teaterbygningen for
at se et teaterstykke med Totte, hvor han bygger hus. Dette var
en kæmpe succes og alle børn sad musestille den halve time
stykket varede.
Nu skulle vi så hjem og selv være kunstnere. Hvert barn
lagde sig på gulvet, hvor vi voksne så tegnede rundt om dem.
Bagefter skulle børnene så ud fra det tøj de selv havde på, farvelægge figuren, tegne øjne, øre, næse, mund og hår. På den måde
fik børnene en forståelse for, hvordan de selv ser ud.
Vi modellerede også Totte. Vi startede med at tage en kopi
af Totte som var forstørret op, så det passede i en A3 størrelse.
Kopien satte vi på en masonitplade, som vi lagde et stykke plastic omkring. Nu skulle børnene så sætte små lerkugler på figuren, vel at mærke indenfor stregerne, så vi kunne få figuren frem
af Totte. Det var nogle meget koncentrerede børn, vi havde med
at gøre, og de klarede det i fin stil. Når hele Totte var dækket til
af ler, havde vi et fint aftryk til at forme Totte efter. Vi lagde et
stykke husholdningsfilm over leret, hvorefter et stykke vådt hørlærred blev lagt henover. For at gøre dette stift skulle børnene
lægge/smøre en masse hvid skolelim ud over hele figuren. Det
var nu ikke alle børn, der syntes lige godt om at få fingrene
smurt godt ind i lim. Figuren skulle nu tørre.
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Når limen var tør, var stoffet lige til at tage af leret, og vi havde
nu den fineste figur af Totte. Figuren blev herefter malet af børnene. Der blev malet bukser, bluse, øjne, mund, øre og næse for
til sidst også at blive påsat hår. Herefter havde vi de flotteste
Tottefigurer.
Hele vores Totteprojekt blev afsluttet med en flot udstilling i Lellinge Skoles gymnastiksal af børnenes arbejder. Til udstillingen var forældre, søskende, bedsteforældre mm. inviteret
fra både Marksvinget og Lellinge. Der kom 85 besøgende. Der
blev serveret saftevand, kaffe/the med tilhørende Tottekager.
Der blev taget fotos under hele forløbet. Alle disse billeder
er blevet lagt ind på en CD med Maries sang af Tottesangen som
baggrund. Dette diasshow blev også vist på udstillingen.
Vi sluttede hele projektet af med at Victoria, Mathilde,
Frida og Janne tog ind på biblioteket i Køge, hvor alle tegninger,
Totte-figurerne samt alle billederne af processen skulle udstilles.
Der er brugt mange legestuedage på dette projekt, men
det har været en utrolig god oplevelse for både børn og voksne.
Siden sidst har vi sagt farvel til Marie, Sille, Mathilde og
Frederik. Og velkommen til Ulrikke og Selma

21

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 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

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

Støt vore lokale sponsorer
- de støtter os!

Din lokale murermester

ASGER HANSEN
Overdrevsvejen 96 - Lellinge

Bil 20 33 30 59 Tlf./fax 56 82 02 73
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Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77

Lellinge Container & Kran A/S
Industrivej 7
4600 Køge
•KRANBILER 8-150 t.m.
•AFFALDSCONTAINER
•SKIBSCONTAINER
•KØREPLADER

LELLINGE - tlf 5682 0324

Dejlig lokalt til daglig!

Salg / Udlejning

Tlf. 56 66 24 11

Stoffer ApS

Telefax 56 63 84 01
info@lck.dk
www.lck.dk

BILMONTAGE
Ringstedvej 222, Køge
Tlf. 56822492

Ringstedvej 200,
Lellinge, 4600 Køge
Tlf./Fax 56 66 07 18
Bil 40 15 06 18

Espekærgård
v/Mette Overgård Nielsen
Salbyvej 162, Ll. Salby, 4600 Køge
Tlf. 2024 1136

Jan Uldahl

Vi har også plads

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

til din annonce!

Byledet 8, Lellinge
Tlf. 56 82 24 17 Mobil 20 99 01 24
Fax 56 82 24 16
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