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Det aktive Lellinge
I denne tid er det nødvendigt at gøre en ekstra indsats for
at styrke det lokale netværk i Lellinge. Det er der heldigvis allerede sat mange kræfter i gang med.
Blandt andet er et samspil mellem alle interesserede foreninger og institutioner i Lellinge sat i gang, som du kan læse
mere om på side 11. Netværksarbejdet indebærer bl.a. at foreningerne mødes flere gange om året udfra en betragtning om,
at et tæt netværk indadtil giver en stor styrke udadtil. Forhåbentlig vil netværket blive til gavn for alle foreninger, der virker
i Lellinge.
Kommunikation er utrolig vigtig. For foreningerne er det
vigtigt at gøre opmærksom på, at man i det hele taget er her og
kan bruges. For beboerne er det vigtigt at vide, hvad der foregår.
Og for alle er det vigtigt, at politikere og forvaltning - ja, og alle
andre med - får at vide, at Lellinge er en aktiv landsby, fuld af
idérige og kreative mennesker.
Dét billede vil vi også gerne viderebringe med dette blad.
Mosaik er netop som navnet siger, en farvestrålende mosaik af
de mange forskellige aktiviteter, der foregår i landsbyen Lellinge. Der er masser af dem - og alle er velkomne!
God sommer til alle!
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Lellinge Lokalarkiv
Af Henning Mathiesen
Efter mange opfordringer har vi i år valgt at afholde et par
landsbyvandringer i Lellinge. Den første afholdt vi den 17. maj,
og der var fuldt besat på de 20 pladser, vi havde sat som begrænsning.
Efter en
lang
periode
med koldt og
blæsende vejr,
skiftede vejret
pludselig om på
selv dagen, og
vi havde en
hyggelig aftentur i det herligste vejr. Turen
gik
gennem
landsbyen, hvor
vi fik snakket
meget om Lellinges historie og hørt historier om huse og folk,
som har boet i dem. Turen varede et par timer, og vi sluttede af i
arkivets lokale på skolen, hvor vi fik kaffe og kage. Her kunne
man også kigge billeder og få snakket yderligere om byens udvikling, der er altid meget at spørge om og kommentere på, når
man sidder og kigger på gamle billeder.
Vi afholder endnu en landsbyvandring den 10. juni, og
her er alle pladser allerede optaget, men der bliver muligvis endnu én til Lellinge-dagene i august, dette er endnu ikke helt på
plads.
Bodil går på pension
Tiden er kommet, hvor Bodil Johansen har valgt at træde
tilbage fra arbejdet i arkivet.
Bodil har om nogen været primus motor i oprettelsen og
driften af Lellinge Lokalarkiv. Som medlem af Beboerforenin-
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Vore to damer, fru Johansen og
Madam Nielsen.

.
Den 17. juni er vi vært for Danmarks Egnsarkivers årlige
generalforsamling, og derefter holder vi sommerferielukket indtil den 14. august. Man kan dog altid henvende sig, hvis man har
afleveringer til arkivet.
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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.

gens bestyrelse påtog hun
sig i 1989 den opgave at arrangere en udstilling om
”Lellinge i gamle dage” i
anledning af folkeskolens
175 års jubilæum i Danmark.
Udstillingen skulle være et
led i Lellinge Skoles markering af jubilæet.
Den nyopvækkede interesse for Lellinges historie gjorde,
at folk fra Beboerforeningen med Bodil i spidsen arrangerede en
studiekreds den følgende vinter. Studiekredsens formål var primært at finde ud af, hvor Lellinges gårde havde ligget i gammel
tid, altså en form for ejendomshistorie. Bodils opgave blev hurtigt at sidde på Køge Byhistorisk Arkiv og tage notater fra gamle
fæstebreve, som var bestilt hjem fra Landsarkivet i København.
Den gamle, gotiske håndskrift var nemlig én af Bodils kompetencer.
I løbet af de første mange år samlede Bodil oplysninger
ind om Lellinges ejendomme, dels fra skrevne kilder, dels gennem samtaler og interviews med gamle mennesker, hvis erindring kunne bidrage med yderligere oplysninger. Det omfattende materiale er blevet renskrevet og er for en stor dels vedkommende tilgængeligt til brug på arkivet. I mange år har Bodil også
stået for ordning og vedligeholdelse af arkivets udklipssamling.
Tiden står ikke stille, og det er med vemod, vi tager afsked med Bodil i arkivet. Vi har haft så mange hyggelige timer
plantet midt i Lellinges historie, og det vil vi huske tilbage på
med glæde.

Et skridt nærmere Multihuset
af Ulla Nygaard, formand
Lellinge Beboerforening og Lellinge IF har arbejdet over
for kommunen med de nye rammer for vores kultur- og idrætsliv. Multihuset kommer – ingen tvivl om det, men vi er ikke i
mål i forhold til, at huset også skal rumme mulighed for udvikling.
Det er mere end et halvt år siden, at salget af skolen faldt
på plads, men der fortsat et stykke vej til, at byggeriet af Multihuset kommer i gang. Det skyldes en enorm træghed i det kommunale system, desværre, for den tid, der går, kommer ikke os
til gode.
Dialogen med Kultur- og Idræt lå stille i cirka 10 måneder
fra sommeren 2016 og indtil maj i år. Vi tog selv initiativ til at
genoptage dialogen, og det lykkedes langt om længe at få et møde i stand.
Nu er beboerforeningen og Idrætsforeningen så igen i dialog med Kultur- og Idræt i Køge, og vi har holdt møde nummer
to, når dette nummer af Mosaik udkommer.
Vi har nedsat en arbejdsgruppe med to fra idrætsforeningen (Brian Sørensen og Peter Friis) og to fra beboerforeningen
(Jan Meilby og Ulla Nygaard.) Gruppen står for dialogen med
Kultur- og Idræt, som nu mest handler om indretningen og størrelsen på Multihuset
Placeringen ligger fast
Multihuset kommer til at ligge på stadion. Der har været
tale om andre placeringer i byen i forbindelse med flytning af
stadion, men de drømme og perspektiver er overhalet af tiden.
Derfor er vi i arbejdsgruppen godt tilfredse med den placering
af Multihuset, der lægges op til, nemlig hjørnet op mod Overdrevsvejen på den nuværende 5-mands bane. I forbindelse med
huset skal der desuden etables P-pladser, og petanquebanen må
derfor flyttes.
Alt dette vil fremgå af et forslag til kommende lokalplan,
som vil komme i høring. Endnu ved vi ikke hvornår.
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Klubhuset rives ned
Arbejdsgruppen har også nikket ja til, at det gamle klubhus på stadion rives ned og faciliteterne kommer med i det nye
Multihus. Den oprindelige murstensbygning bliver stående og
kan anvendes til depot lige som i dag.
Nedrivningen skyldes, at klubhuset er udtjent. Der er fundet skimmelsvamp og forfald i en grad, så det vil koste 2,8 mio.
kr. at renovere, vurderer ETK efter en teknisk gennemgang.

Historiske argumenter
Vi ønsker, at pengene til renovering i stedet lægges oven i
de 6 mio. kr., som er provenuet, vi blev lovet for salget af skolen,
så vi kan få en god og fremtidssikret løsning.
Det har endnu ikke alle politikeres opbakning at lægge
penge oven i de 6 mio. kr., som nogen af jer måske har læst i
Dagbladet. Her siger eksempelvis borgmester Flemming Christensen, at vi er blevet lovet en hal som erstatning for gymnastiksalen og ikke andet.
Men gymnastiksalen er jo mere end en hal. Den er også
køkken, omklædning, toiletter, mødelokaler m.m. Den har været
rammen om kulturen og idrætten i Lellinge lige siden Sognerådet i Lellinge Kommune lod det opføre som sådan.
Hallen var oprindeligt forsamlingshus med forpagtning,
og den blev brugt til møder, idræt, fester og andre arrangementer. Sådan er det jo også i dag.
Da Lellinge Kommune blev gift med Køge Kommune i
1966 var skolen vores medgift. Derfor er Multihuset ikke noget,
vi får. Det er en erstatning for noget, vi selv bragte med ind i
ægteskabet.
Lellinge bidrog også med et anlagt stadion som medgift.
Køge Kommune opførte sidenhen endnu en fodboldbane og har
i 1978 også opstillet en brugt pavillon, som blev til overs et andet
sted.
Nu slås vi for, at Køge Kommune benytter chancen for at
forny rammerne for det kultur- og idrætsliv, vi selv har skabt,
med en erstatning for den udtjente pavillon og den skolelukning, politikerne selv har ansvaret for.
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Fodbold i Lellinge IF
af Morten Egeskov, bestyrelsesmedlem
Fodbold senior
Sæsonen har været noget af en rutsjebanetur for senior
fodbolden i Lellinge der spiller i serie 4. Igennem sæsonen har
man været oppe og runde 2. pladsen, men også nede og ligge på
nedrykningsplads. To ekstremt vigtige sejre i de to seneste kampe, hvor man er kommet fra at være bagud og til at score helt til
sidst har flyttet holdet op i rækken. Først var man bagud 0-1
imod Langebæk, men med mål i 89. og 92. min blev det alligevel
til 3 points. Ugen senere imod Haslev var man nede 0-2, og igen
vidste holdet super holdånd og kæmpede sig tilbage og vandt 42. Med 3 kampe igen (bladets deadline) ligger holdet midt i en
ekstrem tæt række, og det ser ud til at det i næste sæson også
hedder serie 4. Ydermere har klubben også et hold i serie 6.

På Lellingeif.dk kan der følges med i hvordan holdes klarer sig, hvor der også kan findes topscorerlister og kampreferater.
Holdet træner om tirsdagen kl. 18:30, og alle er velkomne.
Kontakt evt. holdleder Morten Egeskov på tlf. 23662349.
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Fodbold dame senior
Dame senior holdet træner hver mandag kl. 18:30, og deltager i 8-mands turnering
Kunne man have lyst til at spille, så kontakt Helle DegnAndersen på tlf. 53383763.
Fodbold Old boys
Old boys holdet der sidste sæson vandt rækken efter en
vanvittig slutspurt er kommet skidt i gang i denne sæson, og
skal nok i gang med en lige så imponerende slutspurt, da man
efter 5 kampe kun har fået sig én sejr og ligger sidst. Kender
man holdet ret skal man lige spille sig i form, og så skal holdet
nok begynde at rykke op i rækken.
Fodbold veteran
Der påtænkes evt. at starte et veteran hold (+40) /eller
superveteran (+45), men der mangler stadig nogle spillere til det,
så har det interesse så kontakt Carsten Rasmussen tlf. 61696974.
Holdet træner hver mandag sammen med old boys kl.
18:30.
Fodbold U14
Lellinge har et enkelt ungdomshold, der spiller 8-mands
fodbold, og her ligger holdet midt i rækken.
Kontakt: Thomas Kragballe tlf. 24446094.
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LELLINGE-dagene
Af Caroline Bjerkan og Joan Sørensen

info@lellingedagene.dk

I 2016 blev vi inspireret af et vellykket Skt. Hans arrangement til, at lave flere sociale arrangementer i byen. Motivationen
lå i ønsket om, at Lellinge forbliver en god og aktiv landsby,
selvom skolen lukkede.
I sommeren ’16 så LELLINGE-dagene for første gang dagens lys. Vi afholdt et loppemarked, havde hoppeborg, vinsmagning mm. Forberedelsestiden var ganske kort, og lokalaviserne svigtede os, så budskabet kom ikke langt ud. Vi vurderer,
at 150-200 mennesker alligevel lagde vejen forbi trods blæst og
regn.
I år har vi haft bedre tid til planlægningen, og vores ønske
om at byfesten strækker sig over 3 dage, er en realitet. Vi starter
fredag den 18. august med en fællesspisning for alle interesserede. Aftenen rundes af med et arrangement til vores teenagere.
Lørdag den 19. august 2017 bliver noget af en fest. Igen i
år er der hoppeborg, loppeboder, vinsmagning, kunstnere der
udstiller – men også en ambulance at kigge ind i, får der kan
klappes og rigtig meget mere. Hold øje med vores hjemmeside
lellingedagene.dk og på facebook, hvor vi løbende opdaterer
programmet.
Vi kunne godt bruge din hjælp! Vi har brug for frivillige
til at blandt andet at betjene boder, dirigere gæster i biler, samle
telt og meget mere. Vil DU være med til at skabe de gode rammer for LELLINGE-dagene, så skriv til os, eller ta’ fat i os.
10

Vores Lellinge
Af Caroline Bjerkan og Joan Sørensen
Dagli’Brugsen inviterede i
2016 til, at vi ”samlede kræfterne
i Lellinge”. Foreninger og erhvervsdrivende blev inviteret til,
hvad der blev flere gode og konstruktive møder. Vi blev enige
om, at vi gerne ville samle kræfterne, og Vores Lellinge blev
født.
Alle foreninger, kirken og
erhvervsdrivende kan være med!
Man stiller med 1-2 repræsentanter, og formålet er, at vi støtter op om hinanden, videndeler, og
sammen udvikler Lellinge. Vores Lellinge er altså et forum for
foreninger, kirken og erhvervsdrivende, som kan orientere hinanden om arrangementer, samarbejde om arrangementer, tilbyde hinanden gode og dårlige oplevelser, så vi alle lærer.
Gruppen mødes ca. 4 gange om året. Og den første
”officielle” handling, som kommer byen til gode, er allerede på
vej – en infoskærm i
Brugsen. Skærmen vil
udelukkende vise alle
byens arrangementer
med dato og kontaktperson. Skærmen vil
være synlig i butikken,
så man også kan se
den udenfor åbningstid. Med skærmen håber vi på, at samle byen langt mere, da ikke alle er på facebook
eller lign.
Er din grundejer- eller andelsboligforening ikke repræsenteret i Vores Lellinge? Eller er du erhvervsdrivende og vil gerne
være med? Så skriv til os på info@lellingedagene.dk
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Bedsteforældredag i Skovsneglen
af Christina Simonsen
Fredag d. 19 maj har vi
afholdt vores årlige bedsteforældredag, fra kl.10.0014.00
Dagen starter med at
bedsteforældrene bliver
modtaget af deres barnebarn,
som tager dem rundt i Skovsneglen på oplevelser. Der er
et malerværksted, et sminkeværksted, et pandekage
værksted, et perleværksted
og ikke at forglemme en cafe
med de dejligste kager, som
bedsteforældrene har bagt.
Bedsteforældrene spiser deres medbragte mad sammen
med deres barnebarn og
resten af dagen bliver der
hygget på legepladsen, hvor
gynger, sandkasser og klatretårn bliver flittigt brugt.
Der bliver snakket, grinet
og alle har en fantastisk dag
sammen.
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Lellinges forsamlingshus
- En lille baggrundshistorie
Af Henning Mathiesen
Årtierne omkring 1900 var blandt meget andet også en tid,
hvor mange landsbyer lykkedes med at oprette et forsamlingshus. I tidligere tider havde de fleste fester været afholdt privat i
lader og hvor der ellers var plads, men i 2. halvdel af 1800-tallet
opstod den ene forening efter den anden – landboforeninger,
sygekasser, skytteforeninger, gymnastikforeninger osv. osv., og
de havde alle sammen et stort behov for et hus, hvor man dels
kunne holde møder og dels feste med jævne mellemrum.
I Lellinge var behovet lige så stort som alle andre steder.
Der var meget ringe muligheder for at dyrke forskellige aktiviteter og i 1890’erne begyndte det at blive et virkeligt problem, ikke
blot for bestyrelserne i de forskellige foreninger, men for alle i
sognet og i særdeleshed sognerådet.
For eksempel gik det galt, da Afholdsforeningens bestyrelse holdt møde i skolestuen, som lå i samme bygning som lærerens bolig. To af medlemmerne, som i forvejen kom meget dårligt ud af det med hinanden, kom direkte i slagsmål. Skolelæreren, det var lærer Andersen, styrtede til, hidkaldt af larmen, men
formåede ikke at dæmpe gemytterne. Balladen blev naturligvis
samtaleemne i hele byen.
Også Afholdsforeningen ville gerne holde fest, men da
man lejede sig ind på Yderholm Kro, blev det en éngangsforestilling. Efter kromandens opfattelse blev der købt så få drikkevarer, at hele arrangementet blev en underskudsforretning, og han
mente simpelthen, at Afholdsforeningen burde dække tabet!
Året efter skulle samme afholdsforening så holde bal, men
man manglede en dansehal. Det var umuligt at finde et egnet
sted, men slagteren tilbød så, at man kunne holde ballet i hans
lo, hvilket man da gjorde. Uheldigvis lå slagterens svinesti lige
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Alle Lellinges gymnastikhold opstillet i skolegården. omk. 1928.
neden for loen, og stanken herfra trængte ind og blandede sig
med den gode mad og citronvanderne.

En halv snes år senere dukkede der pludselig en realistisk
løsning op. Som det ofte er, spillede flere forskellige omstændigheder ind, som tilsammen nærmest udgjorde et columbus-æg.
Af grunde, som var et forsamlingshus uvedkommende, var det
blevet nødvendigt at bygge en helt ny skole. Lellinge havde fået
et nyt sogneråd med driftige og visionære medlemmer, blandt
andet også formanden for den nystiftede Lellinge Gymnastikforening. Sognerådet holdt sine møder på skift hos medlemmerne,
og da man savnede et kommunekontor ligeså meget som gymnastikforeningen savnede en gymnastiksal, ja, så besluttede man
– med de tidligere omtalte forsamlingsproblemer in mente –
simpelthen at bygge et hus samtidig med, at man byggede skolen! Gymnastikhuset ville naturligvis også kunne benyttes i sko-
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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.

Man forstår, at et forsamlingshus stod øverst på ønskelisten. Det var, dengang som i dag, bare ikke så enkel en sag.
Hvor skulle det ligge, hvordan skulle det indrettes og ikke
mindst: Hvem skulle betale for det? Man talte en del om den
gamle lergrav, man målte op på Blegdamsgårdens jord, men alle
forsøg blev opgivet igen – og tiden gik.

Juletræsfest i gymnastikhuset, 1989.

leundervisningen, hvilket var
ekstraordinært avanceret på
den tid.
Man fik altså bygget gymnastikhuset med køkken og sognerådets lokale, som senere
blev til egentligt kommunekontor. Indbygget i sognerådslokalet var et arkivrum,
hvortil man fik fremstillet en jerndør til den uhyrlige pris af 190
kroner, svarende til næsten 2 måneders løn for skolelæreren. Få
måneder efter gymnastikhuset var taget i brug, blev man klar
over, at det var nødvendigt at tilbygge et nødtørftshus og staldplads til ”parkering” af heste. Renholdelse af gymnastikhuset for
1 år samt tømning af retirader og udskylning af pissoir blev udført af Lars Christiansen for 40 kroner. Allerede året efter skulle
samme Lars Christiansen desuden fungere som reel vært i gymnastikhuset.
Samme år, som huset var bygget, vedtog sognerådet at
der højst måtte afholdes 4 baller om året, fastelavnsugen frataget. Da dette nødvendigvis måtte skuffe nogle, anbefalede sognerådet, at foreningerne slog sig sammen om afholdelse af bal.
Man ville ikke ha’ larm og halløj oftere end som så. I øvrigt vedtog man på samme møde en regel om at forbyde tobaksrygning
og spytning i salen.
I 1910, året efter indvielsen, nedsatte man en bestyrelse til
at håndtere den overordnede drift af huset. Bestyrelsen skulle
udgøres af 2 medlemmer af sognerådet, 2 af skolekommissionen
samt læreren. I 1916 skulle bestyrelsen bl.a. tage stilling til et
andragende fra danselærer Jacobsen i Bjæverskov (det var formentlig ham, man kaldte ”Galopskrædderen”) om at bruge salen til ”danseøvelser”. Det blev ikke bevilget. Samme år måtte
salen reserveres til landets vel, idet staten stillede krav til kom-
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munerne om at udpege plads til opbevaring af brødkorn. Det
var under 1. Verdenskrig og dyrtid, så mange ting var anderledes end normalt. Der nåede dog vist aldrig at blive opmagasineret korn i gymnastiksalen.
Til gengæld blev det første store borgermøde holdt her
allerede i 1910. Mødet drejede sig om planerne om at bygge en
jernbane fra Køge til Kværkeby. Jernbanen blev en realitet i 1917,
og det samme gjorde utallige andre borgermøder gennem tiden,
inklusive vælgermøder til både kommunal- og folketingsvalg.

Dagene er talte for det gamle hus. Men det er de ikke for
de mange aktiviteter i Lellinge. Og vi skal forhåbentlig ikke ud
at spørge: ”Hvor er der en lo, vi kan mødes i?”
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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.

Gymnastikhuset har været Lellinges forsamlingshus på
alle måder i
mere end 100
år. Det har fungeret som skolens
gymnastiksal, ja, men
det har sandelig også haft
mange, mange
andre funktioner. Der har
været
ansat
værter i mange
år, formentlig
Dilettantforestilling i gymnastikhuset, ca. 1950.
indtil skolen fik
sin første pedel i 1960, og private fester såvel som foreningsfester har været afholdt her, endda helt op til 1980’erne, hvor juletræsfesterne endnu var arrangeret af en komité. Beboerforeningen har holdt fastelavnsfester indtil i år, og der har været bankospil, dilettantforestillinger, modeshows, afstemningssted, folkebibliotek, møder, studiekredse – ja, og meget mere, foruden alle
de idrætslige aktiviteter.

Dagplejens legestue
Af Helle Grøndal
Stimulerende miljøer, der appellerer til udforskning, god
leg og nærvær, og steder, hvor børn og voksne kan have meningsfulde aktiviteter med hinanden, medvirker til at udvikle
børnenes opmærksomhed og sprog og styrker deres evne til at
indgå i gode relationer.
Det har vi selvfølgelig tænkt på, da vi indrettede vores
anderledes legestue. Uden legetøj som biler, dukker, køkkenkrog
osv.
Da vi alle er certificerede pædagogiske idrætsdagplejere,
tænkte vi, at det kunne
være spændende at
indrette med fokus på
motorik, krop og bevægelse.
Vores legestue består af
store, lyse lokaler med
masser af plads, der
lægger op til at løbe,
hoppe og tumle. Fællesrummet, hvor vi
mødes om morgenen,
har vi indrettet med
borde og stole, hvor vi
kan sidde og spise, enten ved et langt bord eller ved flere mindre – alt efter, hvilke
børn vi har, og hvilke behov, de har.
Vi har flere rumdelere, så vi har mulighed for at dele rummer op i mindre rum, som gør det mere overskueligt for børnene. I ét rum har vi store puder og bøger, man kan sidde og fordybe sig i, alene, med venner eller med en voksen. Vi har et
rum med børnesofa, bord og stole. Her kan man også tage bør18

nene
med
hen. Øve sig
i at sidde på
stolene,
kravle rundt
eller sætte
stolene på
række
og
køre bus.
Vi er
også så heldige at have
en stor træbil, som børnene kan klatre rundt udenpå og indeni. Stå op ad som aktivitetsbord, hvis man endnu ikke kan gå. Sidde i med vennerne og
lege, man kører ud i det blå. Sidde i helt alene og finde ro og meget, meget mere, som kun børn har fantasi til.
Vi har nogle faste skumpuder, vi kan sætte sammen som
en rundkreds, vi kan
sidde sammen i, balancere rundt på eller
”svømme” rundt på.
Temmelig aktive lege,
men pludselig ligger vi
på ryggen på puden og
kigger op i loftet, hvor
vi har et vindue. Så er
alle helt stille, mens vi
betragter skyerne, der
glider forbi.

Næste lokale har
vi indrettet som motorikrum. Her er et stort
spejl i børnehøjde, hvor
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børnene kan se sig selv,
mens de hopper, springer, ruller, triller på madrassen, eller bare mens
de laver ansigter og grimasser til sig selv.
Vi har en trappe, hvor
man kan øve sig i at kravle op og ned ad, små ribber og en forhindringsbane, balancebom, rullebræt, snurretop og bolde.
Og så har vi noget, som
også er rigtig vigtigt: Musikinstrumenter og masser af sang!

I vores legestue
oplever vi meget kreativitet og få konflikter.
Der er plads til både
udfoldelse og fordybelse. Og alle læreplanstemaer
bliver
opfyldt.
Her er fyldt
med glade børn og
voksne i et godt fællesskab.
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I december udskrev Beboerforeningen en konkurrence om tegning af et nyt logo
til foreningen.
Konkurrencen blev vundet
af Janne Zakis, som har tegnet dette flotte logo.

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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Perlehytten i Lellinge
Håndlavede glasperler
Annette Lintrup
Perlebrænder
Overdrevsvejen 65
Lellinge
4600Køge
51530216
annette@lintrup.com
(mobilepay)

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

Overdrevsvejen 16, Lellinge, 4600 Køge
Tlf. 22 50 01 32 - post@ulla-nygaard.dk
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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
Telefax 56 63 84 01
info@lck.dk
www.lck.dk

Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77
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Idrætsforeningens
klubhus var
engang nyt
og smukt.
Her 3 fotos
fra byggeriet
og indvielsen 1950.
(Lellinge
Lokalarkiv.)
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