
1  

nr. 26 - december 2016 

Til Lellinges borgere fra institutioner og foreninger 



2 

Mosaik udgives af foreninger og institutioner i Lellinge. Skriftet ud-
kommer 2 gange årligt og gratisomdeles til alle husstande i Lellinge 
sogn. 
Redaktion: Henning Mathiesen (ansv.) 56 66 00 77, 
e-mail: henning@mathiesenweb.dk  
Mosaik udarbejdes af: Helge Pedersen, Jan Meilby, Brian Sørensen, 
Henning Mathiesen.  
Dette nummer er på 24 sider og trykt i 500 eksemplarer.  
Tryk: Microforma, 5230 Odense M. 
Eftertryk kun tilladt efter aftale. 
©Mosaik 2016 

Indhold Side 

Seniorklubben 4 

Lellinge Strik & Hækling 5 

Vemmedrupskolen 6 

Lellinge Beboerforening 8, 21 

Lellinge IF 11 

Vejforeningen Lellinge Østermark 14 

Lellinge Menighedsråd 16 

Lellinge Lokalarkiv 18 

Annoncer 22 

  

  

  

ISSN 1602-9178 

 

nr
. 2

6
 -

 d
e
c
e
m

b
e
r 

2
0
1

6
 

Forsiden: Selv middagssolen hænger lavt på en decemberdag. Fra 
savværksgrunden i Lellinge. 
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Her er vi igen… 
 
Der er gået halvandet år, siden Mosaik sidst udkom, og 

det er der mange grunde til. Den væsentligste er nok det slag, 
lukningen af skolen i virkeligheden var. For hvad skulle der i det 
hele taget ske? Hvilke konsekvenser ville det få for sameksisten-
sen i fremtiden, når der egentlig kun var boldbanerne og brug-
sen tilbage som mødested? 

 
At der var mange, der havde det på dén måde, er i den 

seneste tid blevet tydeliggjort på de møder, som Dagli’Brugsen i 
Lellinge har taget initiativ til. Her mødtes foreninger, kirken og 
interesserede borgere til det første møde, og et regelmæssigt 
samarbejde foreningerne imellem er foreløbig blevet aftalt. Der 
er afholdt endnu et møde, og et tredje er på programmet til janu-
ar 2017. 

 
Der har på de foreløbig to møder vist sig en stor interesse 

for at gøre en fælles indsats for landsbyen Lellinge. Men for at 
kunne gøre noget i fællesskab, er god kommunikation det vig-
tigste redskab. Det vil sige, at borgerne har brug for forenings-
samarbejdet (med Beboerforeningen som naturligt midtpunkt) 
som et fælles talerør overfor myndighederne, men at borgerne 
omvendt også har krav på rigelig information den anden vej. 

 
Som kommunikationsmiddel er alle enige om, at Mosaik 

har en vigtig rolle at spille. Hjemmesiden og Facebook-gruppen 
Dit Lellinge er en hurtig, billig og effektiv måde at meddele sig 
på, men kun Mosaik kommer ud til alle husstande i hele sognet, 
fra Yderholm til Krageskovbakken. Den rolle vil vi gerne påtage 
os! 

 
Da de fleste skolesøgende børn i Lellinge 

nu går på Vemmedrupskolen, har den fået tilbudt 
fast spalteplads i bladet. Dagplejerne mangler 
denne gang, og ligeledes Skovsneglen, men de vil 
vende stærkt tilbage til maj, når 
næste nummer udkommer! 
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Nyt fra Seniorklubben 
 
af Grethe Ottesen 

 
Den 26. oktober holdt Seniorklubben generalforsamling. 

Her fortalte formanden 
om de aktiviteter, der 
har været i årets løb. Det 
var bl.a.: Bowling, jule-
frokost, et hit med san-
gen-arrangement, besøg 
på Køge museum, gud 
& gule ærter, påskefro-
kost, Den blå Planet, 
besøg på Arbejdermuse-
et i København, besøg af 
sygehuspræst Linda Ishøj Frederiksen i klubhuset, besøg på Hel-
singør Søfartsmuseum, sommerfest med grillet pattegris, sejltur 
på Sorø Sø samt besøg på Mosede Fort. Indimellem havde der 
også været bankospil. 

 
De siddende bestyrelses-
medlemmer og suppleanter 
blev genvalgt, så bestyrelsen 
fortsætter uændret med Finn 
Hoffmann som formand, 
Esther Jeritslev som kasse-
rer, Grethe Ottesen som se-
kretær samt Anni Krogh og 
Ilse Andersen som bestyrel-
sesmedlemmer. Suppleanter 

er Helge Pedersen og Niels Jørgen Gotthardsen. 
 
Hvis du synes vores arrangementer lyder spændende og 

du godt kunne tænke dig at blive medlem  så kontakt enten Finn 
Hoffmann eller Esther Jeritslev, men husk at du for at være med-
lem skal have forladt arbejdsmarkedet. 

Mosede Fort 

Turbåden ”Lille Klaus” på Sorø Sø. 
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Håndarbejde i Lellinge 
 
Annette B. Christensen 

 
Vi mødes ca. 1 gang om måneden i fælleshuset på Grøn-

neledet 20, hvor vi strikker og hækler ind imellem at vi drikker 
kaffe/te og spiser lækker hjemmebagt kage. Vi griner ikke ad 
hinanden men med hinanden og fejrer, når/hvis det er lykkedes 
for én eller flere at få et projekt færdigt. 

Vores primæ-
re formål er at holde 
liv i håndarbejdets 
glæde og samtidig 
hjælpe hinanden, 
når/hvis vi sidder 
fast i nogle udfor-
dringer med strikke-
pindene eller hækle-
nålen. Vi er en skøn 
blanding af kvinder i 
alle aldre med mange forskellige tilgange til det at lave håndar-
bejde. 

Har du lyst til at deltage? Så kan du tilmelde dig på vores 
facebook-gruppe ”Lellinge Strik & Hækling”, så bliver du advi-

seret når der er et aften-
arrangement. Vi mødes 
fra kl. 18.30 – til kl. 
21.15 og vi giver kr. 50/
pr gang som dækker 
udgifterne til lokaleleje, 
kaffe, kage osv. 
 
Næste gang vi mødes 
bliver den 15. decem-
ber. Har du lyst til at 

være med, vil vi glæde os til at hilse på dig for du er hjertelig 
velkommen! 
Henv. til Annette B. Christensen, mobil 6067 2466. 
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Nyt fra Vemmedrupskolen, dec. 2016 
 
af Dorthe Bechmann, fmd. f. skolebestyrelsen 

 
På Vemmedrupskolen er der fuld af liv og glade børn – i 

alt 349 elever fordelt på 18 klasser (0. til 9. klasse). Vi er en skole, 
som bliver søgt af forældre og børn fra andre skoledistrikter, og 
det har medført at en hel del nye børn er startet på skolen de 
seneste år. Derudover har Vemmedrupskolen en meget velfun-
gerende SFO, Juniorklub og Ungdomsklub.  

Der er sket meget de sidste 3 år. Lellinge skole og Vem-
medrupskolen er blevet sammenlagt og en folkeskolereform er 
blevet implementeret. Ligeledes er der sket et skifte på skolele-
derposten. 

Sammenlægningen af Lellinge Skole og Vemmedrupsko-
len for 1½ år siden forløb rigtigt fint for både elever og lærere. 
Dette med baggrund i et stort engagement og mange timer lagt i 
månederne op til sommerferien 2015 af lærere, pædagoger og 
ledelse, for at det skulle foregå så gnidningsløst som muligt – og 
det lykkedes.  

 
På Vemmedrupskolen arbejdes der fortsat seriøst med at 

implementere og videreudvikle alle elementer fra folkeskolere-
formen. I indskolingen har klasserne skemalagte bevægelsesti-
mer, hvor eleverne er aktive med forskellige holdspil og bevæ-
gelseslege. På mellemtrinnet har lærerne valgt at inddrage bevæ-
gelse i skoledagens fag, således at elevernes timer bliver varieret 
med bl.a. bevægelsesaktiviteter.  

 
Der er på Vemmedrupskolen også fokus på ”den åbne 

skole”, som henviser til at lokalsamfund, foreninger mm. ind-
drages i skolens undervisning. Nogle lærere på skolen har i sam-
arbejde med forskellige foreninger arrangeret spændende forløb 
med bl.a. roning.  

 
Skolens musiklærer Per, har etableret et forældreband, 

hvor forældre med interesse for musik mødes og øver. Forældre-
bandet spiller til skolens fællesarrangementer – forårskoncerten, 
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dimissionsfesten, skolens festdag og julekoncerten.  
 
Vemmedrupskolen sagde før sommerferien farvel til sko-

leleder Carsten Hansen, som har fået nyt job som skoleleder på 
en stor skole i Solrød. Efter sommerferien fik skolen ”lov til at 
låne” Karin Villumsen, som er pædagogisk afdelingsleder på 
Borup skole. Karin fungerede som konstitueret skoleleder på 
Vemmedrupskolen i perioden 1/8-31/10 2016. Karin gjorde 
sammen med skolens øvrige ledelse en stor indsats for, at skolen 
ikke er blevet unødigt påvirket af lederskiftet. 

 
Den 1. november startede Anni Laursen som ny skolele-

der på Vemmedrupskolen. Anni kommer fra en stilling som pæ-
dagogisk afdelingsleder på Søndre skole, og hun har et indgåen-
de kendskab til den danske folkeskole. Anni skriver løbende uge
-nyt til skolens forældre, hvor hun orienterer om alt, hvad der 
foregår på skolen. 

Skolebestyrelsen har i år besluttet, at det nu er tid til, at vi 
får kigget på skolens værdiggrundlag. Vi har iværksat en proces, 
hvor elever, personale, ledelse og skolebestyrelse involveres i et 
samarbejde om fornyelse af skolens værdigrundlag. 

 
Med venlig hilsen Vemmedrupskolens skolebestyrelse,  
Formand: Dorthe Bechmann   
Skolens hjemmeside: www.vemmedrupskolen.dk  



8 

Vi arbejder videre med Multihuset 
 
Af Jan Meilby 

 
Årsmødet i Lellinge Beboerforening den 4. november 2016 

var meget velbesøgt og der var stor talelyst blandt de 80 deltage-
re. Debatten betød, at mødet varede helt til kl. 23.30, så det tradi-
tionelle smørrebrød efterfølgende blev nærmest til natmad. 

 
Men det var også vigtige emner som Multihuset, udbyg-

ningen af Lellinge og beboerforeningens nye vedtægter, der var 
til debat. Vi kom ikke helt i mål, som du vil kunne læse af refera-
tet på hjemmesiden www.ditlellinge.dk. Her kan du også se, 
hvem den nye bestyrelse består af og hvordan vi har konstitue-
ret os. 

 
Bestyrelsen har fået tre helt nye medlemmer og to nye 

suppleanter. Vi arbejder videre med de store emner som blev 
debatteret på Årsmødet. Vi ved allerede nu, at skolen og SFO’en 
endeligt er solgt, men de nærmere omstændigheder kender vi 
ikke i skrivende stund. Derfor bliver det en af bestyrelsens første 
opgaver at få lagt en plan for kommunikationen til medlemmer-
ne og med medlemmerne, så alle kan følge udviklingen. 

 
Vi fortsætter en stolt tradition 

Bestyrelsen er opsat på at fortsætte den stolte tradition, 
der blev skabt i Lellinge for mere end 50 år siden. Lellinge Bebo-
erforening opstod i 1970’erne, da Køge Kommune skulle kloake-
re Lellinge. Borgerne i vores landsby kom selv til at betale for 
anlægsopgaven, mens kommunekassen betalte for tilsvarende 
opgaver tættere på Køge Torv. Denne uretfærdighed fik Lellin-
geborgerne til at rykke sammen og danne Lellinge Beboerfor-
ening. 

 
Siden dengang har beboerforeningen talt borgernes sag 

over for kommunen i mange spørgsmål.  
For eksempel var beboerforeningen meget aktiv, da der 

skulle udarbejdes en lokalplan for hele Lellinge i 1983, den så-
kaldte Rammeplan. Aktiviteten var så massiv, at det blev nævnt 
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i Lokalplanen.  
 
Beboerforeningen har involveret sig i mange ting, herun-

der opførelsen af de ældreegnede boliger ved Overdrevsvejen. 
Vi har været aktive i forbindelse med trafikregulering gennem 
byen, senest omkring børnenes skolevej til Vemmedrup. Men 
også når Lellinge Skole var lukningstruet, har beboerforeningen 
været en del af byens aktive modstand. Det lykkedes dog som 
bekendt ikke for Lellinge at holde stand længere end til 2014.  

 
Vi arbejder med flid og indsigt 

Aktiviteterne for fællesskabet har udviklet en tæt og til-
lidsfuld kontakt mellem Køge Byråd og Lellinge Beboerforening. 
En form for kontakt, som Byrådet længe har arbejdet på at få 
udbredt til andre dele af kommunen. Selvom vi ofte er modspil-
ler for politikerne, er vi en kendt modspiller, der har opnået stor 
anerkendelse og respekt. 

 

Daværende formand for Beboerforeningen, ’Skipper’ Johs. C. Johansen deler 
bagrudestreamere ud under en aktion i 1991 mod den høje hastighed på Ring-
stedvej.  (Lellinge Lokalarkiv) 
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Derfor består 
vores arbejde også i 
løbende at mødes 
med politikerne, og i 
at sende høringssvar 
til de nye forslag, der 
sættes til debat i kom-
munen. Vi kan med 
andre ord mere og 
andet end at invitere 
til Fastelavn og Ban-
ko, som vi dog også 
holder af. Men vi fast-
holder samtidig at 
være en aktiv og bety-
dende del af det loka-
le demokrati i Lellin-
ge og i kommunen.  

 
Vi ved, at der 

skal både indsigt og 
flid til, inden vi får 
vores Multihus. Det 
samme er tilfældet ved 
en fornuftig og afbalanceret udbygning af Lellinge. Udbygnin-
gen vil kræve en ny lokalplan med en høringsfase, inden den 
kan vedtages politisk. Meget kommer til at ske fremover, og be-
styrelsen vil både informere og involvere medlemmerne i pro-
cessen. 

 
Derfor håber vi, at alle borgere i Lellinge vil slutte op om 

beboerforeningen. Meld dig ind – hvis du ikke allerede er med-
lem.  

 
Kontakt kasserer Birthe Hansen, Byledet 64, tlf. 23615956, 

mail biha@post12.tele.dk. Medlemskabet er personligt fra 2017 
og koster 50 kr. om året, men du kan blive medlem allerede nu 
for hele 2017. Kontingentet kan indbetales på reg. nr. 1436, konto 
8975 888 690 i Nordea.  

November 2004. Borgmester Torben Hansen og 
Beboerforeningens formand, Karen Pedersen, 
tager det første spadestik til ældreboligerne i 

Parken. (Foto H. Mathiesen) 
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Seniorfodbold 
 
Af Morten Egeskov 

 
Old boys holdet kunne efter en lang sæson løfte trofæet 

som årets bedste 7-mands hold. En pokal de også vandt sidste 
år. 

Det lå ikke i kortene at det i år skulle ende med en 1. 
plads. Halvvejs i sæsonen lå holdet midt i rækken, men efter et 
fantastisk efterår hvor alle kampe blev vundet, kunne spillerne 

løfte pokalen til sidst. 
Flere gange i sæsonen 
kæmpede holdet sig til-
bage fra truende neder-
lag, og dette var ikke an-
derledes i den sidste 
kamp, hvor de var nede 2
-4 inden de sidste 15 mi-
n u t t e r .  
Igen-igen, skulle man 
næsten sige, lykkedes det 
til sidst at score 3 mål og 
hive en sejr hjem. 
Super flot kæmpet Old 
boys! 
 

Senior holdet var sidste sæson noget skuffende rykket ned 
i serie 5, men det var kun for en kort bemærkning, 
for allerede ½ år senere er holdet igen at finde i 
serie 4 efter en sikker oprykning. Den nye sæson 
startede godt, og holdet lå en overgang på opryk-
ningsplads, men de sidste 3 kampe gav nogle 
skuffende nederlag og holdet i vinterpausen pla-
ceret midt i rækken. 

2. holdet i serie 6 sluttede midt i rækken. 
På Lellingeif.dk kan holdets bedrifter føl-

ges, med referat af ugens kampe. 
Som det er blevet en tradition i løbet af åre-
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ne sluttede efterårssæsonen af med den legendariske jule 5-a-
side hvor der var over 50 deltagere samlet til hygge fodbold tur-
nering med efterfølgende hygge. 

Er man interesseret i at spille fodbold i Lellinge spilles der 
om vinteren på kunstgræsbanen i Rishøj. Kontakt holdleder 
Morten Egeskov på tlf. 23662349. 

 
 

Kvindefodbold 
 
Af Helle Degn-Andersen 

 
I Lellinge er vi stolte af, at have et hold for kvinder 15+. Vi 

er en meget blandet gruppe af f.eks. 3 mødre med små børn, 2 
konditorer, 1 bogholder, 1 receptionist og mange der studerer 
eller er i lære, så der er plads til alle – også til dig. Det eneste 
krav er, at du har lyst til at spille fodbold, for vi har det sjovt. Vi 

er blevet nr. 2 i vores gruppe, vi har scoret over 45 mål i år, og vi 
vil her gerne benytte lejligheden til at sige tak til vores fantasti-
ske sponsor Køge Foliecenter. Pt. spiller vi indendørs i Skensved 
hallen lørdag kl. 10-11, så kender du nogen, der har lyst til at 
spille sammen med os, så kontakt vores træner Søren på 4074 
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0870 eller mig, som er holdleder på 5338 3763.  
 

Styrke—Stræk og Smidighed 
 
af Kitty Mortensen 

 
Mandag aften står programmet på Styrke - Stræk og Smi-

dighed i vores gymnastik sal. Det har det gjort gennem 13 år, 
naturligvis med nogle ændringer i indholdet af timen gennem 
årene. Enkelte arbejder sig hen imod "ti-års-nålen" og nogle har 
været ude at prøve lidt andet og kommet tilbage igen, og det er 
jo altid dejligt 

Af en eller anden grund er vi alle blevet 13 år ældre -  det 
gør måske, at vi ikke spjætter ligeså meget rundt som dengang 
jeg startede mit hold op, men heldigvis giver det også mulighe-
den for at træne trods det, at man har lidt småskavanker, og der 
har man jo netop brug for styrke - stræk og smidighed 

I min undervisning prioriterer jeg højt, at øvelserne bliver 
udført sikkert og korrekt for optimal træning, samt at man kan 
træne på det niveau man nu en gang selv er. Så jeg er obs på at 
regulere øvelserne til den enkelte, om man ønsker at træne på 
bold, med elastikker eller vægte.  

I alt fald så er I nogle skønne mennesker der kommer og 
træner på mit hold og jeg nyder at møde jer hver mandag aften 
det er jeg sikker på at I ved!  

Hvis du også har lyst til at være en del af den gode stem-
ning og både få trænet lattermusklerne og så lige alle de andre 
muskler, så mød op på holdet mandage kl. 18.00-19.00 i gymna-
stiksalen på Lellinge Skole. Man kan sagtens starte midt i en sæ-
son, om man er trænet eller ej, har ingen betydning, det vigtigste 
er, at man kommer af sted til træning.  

Styrk fællesskabet i Lellinge - det er nu dejligt at vide, 
hvem man hilser på når vi mødes i brugsen Gi' det en chance og 
kom og hils på os. Du er også velkommen til at ringe i aftenti-
merne på 56213689, for yderligere info.  

Glæder mig til at se dig og din nabo!  
Smil og hilsner fra 
Kitty Mortensen 
Instruktør på Styrke - Stræk og Smidighed 
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En lillebitte forening 
 
af Henning Mathiesen 

 
Hvis en lillebitte bebyggelse gerne vil have indflydelse 

kan det være svært at trænge igennem til myndighederne. Det 
hjælper dog ganske gevaldigt, hvis den lille bebyggelse samler 
sig i bare en lillebitte forening! 

 
Vejforeningen Lellinge Østermark blev stiftet med det 

primære formål at få sænket hastigheden på Ringstedvej igen-
nem bebyggelsen, og det lykkedes efter nogle trafikmålinger og 
skriverier mellem politi, det daværende Roskilde amt og den 
lillebitte forening at få sat hastigheden ned til 70 km i timen. 

 
Siden har foreningen bl.a. fået opsat læskur ved busstop-

pestedet og fået iværksat flere politikontroller på Ringstedvej. 
Senest har vi deltaget i borgermøderne omkring ledningsførin-
gen af et højspændingskabel gennem Østermarken og Lellinge 
Ådal, en plan, som vi ikke bifaldt, men den er jo heldigvis blevet 
droppet igen. 

 
Det er selvfølgelig begrænset, hvor mange store og alvor-

lige sager, en lillebitte bebyggelse kan komme ud for, men ikke 
desto mindre er det vigtigt, at beboerne kender hinanden og har 
et fællesskab, som kan mobiliseres i påkommende tilfælde. Ikke 
mindst er det nødvendigt af og til at gøre opmærksom på, at vi, 
der bor i ”Udkantslellinge” faktisk også er en del af byens borge-
re! 

 
Derfor har Vejforeningen også som et af sine vigtigste for-

mål at bevare og styrke fællesskabet gennem selskabelige aktivi-
teter. Der er blevet handlet en del ejendomme i Østermarken de 
seneste par år, og vi har med blomster og hilsner budt vore nye 
naboer velkommen med et fromt ønske i baghovedet om, at de 
forhåbentlig ville melde sig ind i Vejforeningen og deltage i fæl-
lesskabet. Det koster jo kun 50 kr. om året! 
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Vi har i år gennemført en ”brugerundersøgelse” for at 
finde ud af, hvad den lille forenings lillebitte bestyrelse kunne 
glæde sine medlemmer med. Dette har foreløbig resulteret i et 
par ture, som var lokale, nemme og uforpligtende. Desværre 

med lillebitte til-
slutning, men ik-
ke desto mindre 
megahyggelige. 
 
I august var vi på 
en eftermiddags-
tur til Karlstrup 
Kalkgrav i et 
pragtfuldt vejr, 
hvor vi nød den 
dejlige natur, der 
er vokset op i det, 
der engang var et 
ar i landskabet. 
Efter turen rundt 
om søen spiste vi 
pandekager og 
drak kaffe på en 
lille eng. 
 
I oktober var vi på 
løvfaldstur på 
Køge Ås, hvor vi 

efter turen grillede 
pølser på bålplad-

sen ved Hestegraven. Heller ikke her var særlig stor tilslutning, 
men igen rigtig hyggeligt for de få deltagere. 

 
Vi ser nu frem til Nytårskuren, hvor vi ved, at tilslutnin-

gen ikke er lillebitte! 

Pandekagetur i Karlstrup og grillpølser på Åsen. 
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Pensionistudflugter 
 
af Else Hoffmann og Hanne Pedersen 

 
Da Mosaik har "ligget stille" i 1 årstid, beskrives nu hele to 

pensionistudflugter, nemlig 2015 og 2016. 
 
Onsdag den 12 august 2015 præcis kl. 13.00 kørte en bus-

fuld "Lellingepensionister" med kurs mod nordøst. Undtagelses-
vis skulle vi til København.  

 
Første stop var Rosenhaven i Valby, hvor der både var 

forskellige roser og georginer i alle former og farver. Efter at ha-
ve beundret blomsterne drak vi den medbragte kaffe i en lille 
pavillon i Rosenhaven.  

 
Andet stop var Søndermarken, hvor vi i det dejlige som-

mervejr holdt "drikkepause" foran springvandet lige over for 
Frederiksberg Slot. Meget belejligt da vi efterfølgende skulle vi-
ses rundt på slottet. Da udflugtsmålene altid er en hemmelighed, 
var der adskillige gæt: "Cisternerne ? - åh der er så koldt". "Zoo? 
Øv. der har jeg lige været". 

 
På slottet var vi både i kælderen, hvor vi så Chr. VII's ba-

dekar (som han vist aldrig har brugt) og rundt i diverse sale. De 
mest mobile forcerede adskillige stejle trapper for at komme op 
på en lille tagterrasse, hvorfra der var en milevid smuk udsigt. 
Rundvisningen sluttede i Slotskirken, der fungerer som en al-
mindelig kirke.  

 
Afslutningsvis nød vi en meget lækker middag i Petersens 

Familiehave i Pile Allé, hvorefter vi kørte tilbage til Lellinge. 
 

Else Hoffmann 
 
Pensionisttur august 2016 
 
Start fra Lellinge Brugs kl. 13.00. En busfuld glade pensio-
nister med forventningsfuld stemning: "Hvor skal vi hen?" 
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Første stop med kaffe og kage var ved en hyggelig rasteplads 
ned til Esrom sø.  

Derefter  kørte vi til Helsingør, Kronborg Slot, hvor vi fik 
en guidet rundvisning, først i kasematterne,  hvor Holger Dan-
ske sidder og passer på os. Derefter i kirken.  

 
Tilbage ved bussen fik vi øl og vand. Efter 5 minutters 

kørsel kom vi til Restaurant Kronborg Havbad, hvor menuen 
bestod af gammeldags oksesteg med tilbehør + jordbærtrifli og 
kaffe.  

Hjemtur ad Strandvejen langs Øresunds kyst forbi Rung-
sted og Vedbæk med kig til Sverige. 

 
Hanne Pedersen 

 
 

Det nye menighedsråd 
 
Mandag den 21. november var der konstituerende menig-

hedsrådsmøde. Det nye råd besår af 5 medlemmer og 5 supple-
anter. 

 
Medlemmerne er: 
Grethe Ottesen - formand 
Else Hoffmann - næstformand 
Bettina Slotsvand - kasserer 
Marjun Husgard - sekretær 
Henrik Hermansen - formand for valgbestyrelsen 
 
Suppleanterne er: 
Hanne Pedersen 
Bjarne Pedersen 
Anni Krogh 
Gitte Ellegaard 
Preben Larsen 
 
Mødet blev som sædvanlig afholdt i en positiv at-

mosfære, og alle poster blev besat enstemmigt. 
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Året 2015-2016 i Lellinge Lokalarkiv 
 
Af Henning Mathiesen 

 
Året har været præget af flytning af hele arkivet til et loka-

le i gymnastikhuset. Efter skolens lukning i maj sidste år var ar-
bejdet i arkivet gået nærmest i stå, mens vi afventede en afkla-
ring af lokaleforholdene for arkivet. Efter gentagne henvendelser 
til kommunens ejendomsstyrelse blev vi tilbudt lokale ovenpå 
gymnastiksalen, og i foråret blev alt arkivmateriale flyttet fra 
forskolen til det nye lokale. 

 
Vi har fået et sæt reoler forærende, og i forsommeren er 

arkivmaterialet blevet placeret og delvis udpakket. Vi har i de 
seneste år, hvor arkivet har været pakket ned, fået en mængde 
afleveringer, som ikke er blevet registreret på grund af de van-
skelige arbejdsforhold. Dette glæder vi os nu til at komme i gang 
med, selv om forholdene endnu er langt fra optimale. Taget har 
vist sig at være utæt visse steder i det anviste lokale, og vi kan 
ikke altid regne med, at der er bare nogenlunde rimelig tempera-
tur i lokalet. Til gengæld er lyset altid tændt, undtagen altså på 
trappen, hvor det aldrig er tændt. Men vi har endelig fået god 
plads, mere plads, end vi formentlig kan regne med nogensinde 
at få igen, og det er jo dejligt. 
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Vi har arbejdet i flere år på at omregistrere ældre materia-
le, og dette arbejde er nu næsten afsluttet. Alle billeder er ind-
scannede og der kan søges i vores digitale database på navne og 
matrikelnummer. Det har været et stort arbejde, men det lønner 
sig i form af et større overblik over arkivets indhold, samt at der 
nu findes en sikkerhedskopi af alle registrerede fotos. Foran os 
ligger bl. a. et projekt med nyordning af Beboerforeningens ar-
kiv, hvor vi har fået indleveret store mængder fra tidligere besty-
relsesmedlemmer og der derfor er mange dubletter, som der sag-
tens kan luges ud i. 

 
I årets løb har vi fået i alt 7 afleveringer, som bl.a. omfatter 

personlige doku-
menter fra Gam-
mel Lellingegård, 
skøde og andre 
dokumenter fra 
en ejendom i 
Ø s t e r m a r k e n , 
medlemsproto-
koller fra Dansk 
Arbejdsmands-
forbund i Lellin-
ge, to digitale 
fotoserier fra ind-
vielsen af besøgs-
centret ved Vi-
kingeborgen, for-
skelligt materiale 
om Lellinge Sko-
le, for blot at 
nævne nogle få eksempler. Desuden har vi selv indsamlet en stor 
mængde materiale, som belyser hhv. "det sidste slag" for Lellinge 
Skole samt "navnekrigen" om Lellinge Borgring. 

 
Vi har haft enkelte henvendelser, fortrinsvis via vores 

hjemmeside. Det er som regel slægtsforskere fra andre steder i 
landet, men af og til får vi også en hilsen fra personer, som er 
flyttet herfra for mange år siden, men som bliver mindet om de-

Der var mange mennesker på ”broen” ved åbningen af 
Vikingeborgen den 30.maj i år. Sidste gang, Lellinge 

havde dronningebesøg, var i 1950’erne, hvor Dronning 
Ingrid besøgte Lellinge Børneasyl. (Foto Sonja Jensen) 
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Kontakt Lellinge Lokalarkiv: 

Henning Mathiesen, tlf. 56 66 00 77, Bodil Johansen, 

tlf. 56 82 04 85, eller Bodil Nielsen, tlf. 56 82 11 96. 

res barndom i Lellinge gennem hjemmesiden. Vores hjemmeside 
er gammel og står over for en tiltrængt fornyelse, men der er sta-
digvæk en masse informationer på siden, som slægtsforskere og 
lokalhistorisk interesserede kan drage nytte af. 

 
Har du lyst til at kende mere til Lellinges historie, så kom 

og besøg os i lokalarkivet. Vi har åbent mandage i ulige uger kl. 
19-21. Har du materiale, der skal afleveres til arkivet, kan du rin-
ge på telefonnumrene som ses her i marginen, eller maile til hen-
ning@mathiesenweb.dk. 

Sidste nye scoop, som er indgået til arkivet, og som vi er meget glade 
for: Et farvefoto af købmandsforretningen på hjørnet af Ringstedvej og 
Bakkeledet. Billedet er taget i 1955, kort efter af Ruth og Torkild Niel-
sen købte forretningen af den tidligere købmand, Terkel Nielsen. Køb-
mandsforretningen lukkede i 1980, og Torkild og Ruth flyttede over i 
ældreboligerne overfor i  2005. 
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Beboerforeningen udskriver 
konkurrence! 
 

Hej Lellinge. Er du kreativ og har du lyst til at være med i 
konkurrencen om et gavekort på 1000 kroner til Dagli’Brugsen i 
Lellinge? Så hjælp os med at skabe et logo. Vi savner at have et 
logo i Lellinge Beboerforening, og vi ønsker os et logo, der både 
er velegnet til hjemmeside og tryk, til stor poster og som lille 
ikon. Vi lægger vægt på, at vores nye logo signalerer fællesskab, 
landsby og natur. 

 
Forslag skal afleveres som fil til mig, der er formand (Ulla Ny-
gaard) på mail, og skal kunne bruges som modtaget. Se mail-
adressen på ditlellinge.dk. Deadline er 1. januar 2017. Husk at 
skrive navn og kontaktoplysninger. 

  
Bestyrelsen bedømmer forslagene på vores næste møde torsdag 
den 5. januar 2017. Vinderen får direkte besked, og vi bringer 
naturligvis også vinder-logoet på Facebook og på hjemmesiden. 
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Marianne Feldt 
Tidsbestilling 
tlf: 22148335 
Markledet 22 

4600 Køge 
www.frisørfeldt.dk 

  

 

 

 

  

Alt murerarbejde udføres 
 

Din lokale murermester 

ASGER HANSEN 
Overdrevsvejen 96 - Lellinge 

 

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

 

  

Perlehytten i Lellinge 
Håndlavede glasperler 

 

Anette Lintrup 

Perlebrænder 
Overdrevsvejen 65 

Lellinge 

4600Køge 

51530216 

anette@lintrup.com 

(mobilepay) 



23 

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 

 

 
 

  

Salg / Udlejning 
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ønsker 

Der var rigeligt at lave på Lellinge 
Postkontor i 1960’erne, især op til 
jul. Ved sorteringsreolen sidder 
landpost Tage Henriksen. 

(Lellinge Lokalarkiv) 


