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Forsiden: Efter et år med to slags vejr: lysegråt og mørkegråt, sy-
nes vi på redaktionen, at det er på sin plads med lidt sol og sne. 
Her Kongehuset fotograferet i december 2010. 
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Pusterum 
 
Julen står for døren. Det er tiden, hvor der pauses i alle 

udadvendte aktiviteter og fokus rettes mod nogle hyggelige da-
ge i familiens skød. Efter en tid med hektisk aktivitet, hvor alt 
ligesom skal falde på plads, nås og afvikles, kan man endelig 
læne sig tilbage med et godt glas gløgg og benene oppe og nyde 
julefreden. 

 
Året rundt er der gang i mange ting alle steder, også i Lel-

linge. Mange frivillige gør et stort arbejde i deres fritid på vegne 
af os alle sammen. De gør det af interesse for det lokalsamfund, 
de aktiviteter, de selv er en del af, og de gør det uden anden vin-
ding end den tilfredsstillelse, der er i et stykke veludført arbejde. 

 
Aktiviteterne rundt omkring afspejles i dette blad. Når 

man læser de forskellige indlæg i Mosaik, kan man kun impone-
res af den energi og kreativitet, der kan samles i et lokalsamfund  
med bare 1000 indvånere. Men den er der, endda i endnu større 
omfang, for her i bladet har vi jo kun kontakt til de mere fast 
organiserede aktiviteter. Hermed vil vi understrege, at alle har 
mulighed for at sende indlæg til bladet—husk det! 

 
Som frivillig er der rigeligt at gøre. Nu er tingene lagt til 

side, inden det i januar går løs igen. Også i det nye år kan vi se 
frem til en masse spændende oplevelser i Lellinge. 

 
De frivillige fortjener et pusterum. Og det skal de ha’ nu. 
 
Glædelig jul og rigtig godt nytår til alle! 
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Det forløbne år i Lellinge kirke 
 
af Grethe Ottesen, fmd. for menighedsrådet 

 
Det nye menighedsråd har nu siddet i 1 år og det har væ-

ret et spændende og travlt år med bl.a. 500 året for reformatio-
nen, der er blevet fejret på mange forskellige måder. Der har 
hele vinteren været studiekreds og filmklub om Luther 
(reformationens fader). Det var en stor succes, og der har været 
Torsdagscafe, begge dele i Margrethegården.  

 
Der har været morgensang en gang om måneden, hvor 

man mødes og synger ca. tre kvarter i kirken og så spiser man 
morgenmad sammen i Margrethegården. Det er rigtig hyggeligt 
at begynde dagen på den måde. 

Da vi jo ikke selv har en sognegård, bliver de fleste inden-
dørsarrangementer holdt i Margrethegården, som vi deler med 
Højelse kirke. 

 
Der har været fastelavnsgudstjeneste, Gud og Spaghetti 
med Luther og pizza, juniorkonfirmandweekend og for-
årskoncert med vokalensemblet SweDames. 
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Vi har haft vores årlige pensionistskovtur, hvor vi var ca. 
55 pensionister, der først var på Gyrstinge Skovkro og få efter-
middagskaffe og lagkage. Derefter kørte vi til rundvisning i 
Fjenneslev kirke, hvor vores barndoms lærdom om de 2 kirke-

tårne blev slået itu. Kirken er bygget flere år før, Esbern Snare og 
Absalon blev født. Og de var ikke engang lige gamle! 

Herefter kørte vi en tur til Tystrup-Bavelse Sø, hvor vi 
holdt rast. Sidst på eftermiddagen kørte vi tilbage til Gyrstinge 
Skovkro, hvor aftensmaden blev indtaget og så var det blevet tid 
til at vende tilbage til Lellinge.      

 
Vi har også haft en fantastisk sommerkoncert under åben 

himmel på kirkegårdens græsplæne med SweDames. 
Den danske sommer taget i betragtning, var vejrguderne 

med os, for både pensionistskovturen og sommerkoncerten fore-
gik i et fantastisk vejr. 

 
Lellinge Kirke har også et børne- og ungdomskor og er 

der nogen som kunne tænke sig at synge med i koret, så kontakt 
organist Anne Braüner på tlf. 6167 7937. 

 
Vi er en levende og aktiv kirke og fremover vil der 

også komme flere arrangementer. Det vil være at læse i 
kirkebladet, så lad være med at droppe det ned i skralde-
spanden næste gang det kommer. 
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Intenst efterår om Multihuset 
 
af Ulla Nygaard, fmd. for Beboerforeningen 
 

Efteråret 2017 har stået i Multihusets tegn. Arbejds-
gruppen mellem idrætsforeningen og beboerforeningen 
har holdt flere møder med Kultur- og Idræt. Vi har desu-
den holdt borgermøde i oktober og vælgermøde i novem-
ber, hvor forslaget til lokalplan for stadion og Multihus 
har fyldt en del. 

Det kommende Multihus har i hele 2017 haft den aller-
største opmærksomhed og højeste prioritering i Lellinge Beboer-
forening. Vi har udgjort halvdelen af den arbejdsgruppe, som 
forhandler med kommunens folk i Kultur- og Idræt om husets 
placering og indretning.  

 
Så langt rækker pengene 

Pengene til vores nye kultur- og idrætshus kommer dels 
fra salget af skolen (6 mio. kr.) og dels fra en bevilling i forbin-
delse med budgetforliget (2 mio. kr.). De 8 mio. kr. rækker ikke 
til en Ferrari model, som kan vinde priser for smukkeste ud-
formning.  

 
Faktisk har arbejdsgruppen sammen med kommunen 

søgt dialog med Lokale- og Anlægsfonden med henblik på at 
opnå en ekstra en bevilling. Men fonden svarer, at den ikke støt-
ter ”traditionelle lavprisløsninger, som er ganske langt fra den 
standard, fonden forlanger, når vi støtter projekter”. 

 
Det var en nedslående melding, ligesom fonden også 
vurderer vores projektudvikling til at være for uinte-
ressant i forhold til at kunne opnå støtte. Det kan jeg 
kun give ret i. Vi har ikke haft et visionært udvik-
lingsforløb, og slet ikke en visionær dialog med kom-
munens folk.  
 
Hvis jeg kunne, ville jeg gerne skrue tiden tilbage til 
september 2014, hvor skolen blev solgt, og bruge al 
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den visdom, vi har tilegnet os igennem tidsforløbet til at skabe 
en visionær proces. Men sådan er muligheden som bekendt ikke. 

 
På bestyrelsesmødet i december i beboerforeningen, hvor 

nu også begge idrætsforeningens repræsentanter er med, drøfte-
de vi den nedslående melding fra Lokale- og Anlægsfonden. Vi 
har valgt at arbejde videre med det udgangspunkt, som de 8 
mio. kr. giver, for så at putte vores visioner ind i huset, når det 
står færdigt. 

 
Status på lokalplanen 

Vi når ikke så langt i 2017, at lokalplanen for stadion-
området bliver vedtaget – det sker først til januar 2018. Det skyl-
des, at lokalplanen ikke blev sat på dagsordenen i Kultur- og 
Idrætsudvalget i december, og at de øvrige politiske udvalg der-
for har udsat deres beslutning til januar.  

 
Indstillingen fra Teknik- og Miljøforvaltningen viser, at 

man har lyttet til arbejdsgruppens forslag om en bredere formu-
lering for områdets anvendelse. Pointen er, at også kulturen og 
herunder seniorklub og lokalarkiv skal med i beskrivelsen af, 
hvad området må bruges til. Vi er også blevet hørt i forhold til at 
bevare petanque-banen på dens nuværende plads, så vidt det er 
muligt.   

 
Men om petanque-banen forbliver helt urørt er usikkert. 

Det kommer an på Multihusets nøjagtige placering. Her får vi 
opbakning fra forvaltningen til, at bygningen bør opføres til 
mindst mulig gene for de nærmeste naboer i det foreslåede byg-
gefelt. 

 
Nogle borgere i Lellinge har foreslået andre 

placeringer af byggefeltet for Multihuset, og dem har 
vi gennemgået sammen med Kultur- og Idræt. I vur-
deringen af forslagene skal vi holde fast i forud
sætningerne, nemlig: 

 Der skal bygges i en vis afstand fra skel sådan 
som lovgivningen foreskriver. 

 Der skal etableres P-pladser på egen grund – det 
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vil sige, at man ikke kan etablere nye P-pladser på Baneledet, 
som er en privat fællesvej.  

 Der skal bygges, så begge 11-mandsbaner på stadion beva-
res. De store baner kan også benyttes som mindre 7-
mandsbaner og 5-mandsbaner. 

 Der skal bygges, hvor det trafikalt er mest optimalt at få tra-
fikken ledt ind til Multihuset.  

 
På hjemmesiden www.ditlellinge.dk kan du finde alle 

dokumenter med indsigelser, kommentarer og den løsning, som 
Teknik- og Miljøforvaltningen lægger frem for politikerne. Se 
under menupunkt ”Multihuset” 

  
Status på tidsplanen 
Udskydelsen af den politiske beslutning af lokalplanen 

forsinker processen med en måned. Hvis lokalplanen 
vedtages i januar 2018, kan udbudsrunden til bygge-
firmaer begynde i starten af februar. Det betyder, at 
der kan træffes politisk beslutning om løsningen i 
marts-april, og første spadestik kan ske i starten af 
maj 2018. 
 
Hvis tidsplanen holder, kan vi regne med, at det nye 
Multihus står færdigt med udgangen af 2018. 

http://www.ditlellinge.dk
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Seniorklubbens aktiviteter 
 
af Finn Hoffmann, fmd. 

 
Lellinge Seni-

orklub, der pt. har 
90 medlemmer, har i 
det forgangne år 
haft ca. 80 arrange-
menter på program-
met.  

Det synes vi 
egentlig er flot kla-
ret – i al beskeden-
hed. Vi laver arran-
gementerne for Lel-
linges pensionister 
og efterlønnere for at aktivere dem, møde andre og få nye ople-
velser i hverdagen. Vi spiller banko 1 gang om måneden og skal 
jeg fremhæve yderpunkterne i vores arrangementer er det et 
besøg af en russisk sangerinde, Tatiana Gudnæs, der med char-
me, elegance og en fantastisk stemme sang stykker fra sit hjem-
land samt kendte stykker af europæisk herkomst. Hun blev me-
get positivt modtaget. 

Et andet yderpunkt var et be-
søg på et museum, der har 
specialiseret sig i gammel øst-
blok militærudrustning. Her 
så vi eksempler på udstyr der 
skulle have været anvendt i en 
krig. For ikke at glemme vores 
årlige skovtur, som i år gik til 

Stevns, hvor vi spiste frokost på Højeruplund.  
Arrangementerne der afholdes hjemme, finder sted i klub-

huset på boldbanerne – vi glæder os til at det forhåbentlig snart 
kan ske i den nye multihal. Udenbys arrangementer der kræver 
transport sker i biler, hvor vi arrangerer samkørsel, så man kan 
sagtens deltage uden at være bilejer. Du er også velkommen. 
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Nye folk og nye skikke 
i beboerforeningen 

 
af Ulla Nygaard, fmd.  
 

På årsmødet i Lellinge Beboerforening 17. november 
blev bestyrelsen igen fuldtallig. Peter Friis blev nyvalgt og 
Søren Ree Andersen, som sidste år blev suppleant, kom 
også ind. Begge er valgt for to år. Bestyrelsen er nu på syv 
7 medlemmer, og der blev valgt tre suppleanter. 

 
På det konstituerende møde i bestyrelsen 7. december 

blev Ulla Nygaard valgt til formand for endnu et år, Brian Sø-
rensen fortsætter som næstformand, Birthe Hansen som kasserer 
og Jan Meilby som sekretær. 

De øvrige medlemmer er Preben Larsen, Søren Ree An-
dersen og Peter Friis. Peter er også med i idrætsforeningens be-
styrelse og i arbejdsgruppen om Multihuset. Velkommen om-
bord. 

Tre nye suppleanter blev valgt: Randi Lintrup, Jan Poul-
sen og Bjarne Pedersen. Velkommen til alle. 

 
Se listen over bestyrelsesmedlemmer og suppleanter samt 

deres kontaktoplysninger på www.ditlellinge.dk  
 

Nyt liv til det lokale netværk 
Beboerforeningen kommer til at fylde noget mere i 2018 i 

Netværksgruppen Lellinge, som Dagli’ Brugsens bestyrelse tog 
initiativ til at oprette i 2016. 
 
Der skal nemlig skiftes værter hvert år. I 2018 bliver 
det Louise Thiel fra Dagli’ Brugsens bestyrelse og 
Ulla Nygaard fra beboerforeningen. 
 
Første møde i netværket holdes 23. januar kl. 19.00 i 
lokalarkivet, som midlertidigt bor i gavlen af gymna-
stiksalen på skolen ud mod Ringstedvej. 

http://www.ditlellige.dk
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Datoer for arrangementerne i 2018 
Beboerforeningen har en række faste arrangementer igen-

nem året, og datoerne er lagt fast for 2018: 
Søndag den 11. februar inviterer beboerforeningen til 

Fastelavnsfest sammen med kirken. Vi starter i kirken kl. 13.00 
eller 13.30 med en kort børnegudstjeneste og sang med korsko-
len. Herefter er der tøndeslagning på skolen.  

Onsdag den 21. marts holder vi forårs banko. Det holdes i 
gymnastiksalen på skolen kl. 19.15. Dørene åbnes allerede kl. 
18.30, så man kan finde sig en god plads. 

Lørdag den 23. juni er det Sankt Hans. Vi har bål med 
bålfest og taler som traditionen byder. Det foregår på 
Baneledet. Men også i 2018 finder vi sammen om 
grillen og har fællesspisning fra kl. 18.00.  

Torsdag den 11. oktober holder vi efterårs 
banko. Det holdes i gymnastiksalen på skolen kl. 
19.15. Dørene åbnes kl. 18.30.  

Fredag den 16. november er der årsmøde i 
beboerforeningen. Vi gør det lidt anderledes i 2018, 
idet vil starter med spisning (smørrebrød) kl. 18.30 
forud for selve årsmødet, som starter kl. 19.30.  
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Nyt fra Senior fodbold 
 
af Morten Egeskov, fmd. 

 
Lellinge har nu spillet første halvdel af sæsonen i serie 4, 

og efter en næsten perfekt start med sejre på 3-1 over Ejby, 1-0 
over Jersie United og 4-2 over Torslunde-Ishøj, kom holdet ned 
på jorden med et 2-4 nederlag til Vallensbæk. Bundholdet Hav-
drup blev slået med 3-0 inden målscoringen gik helt i stå i resten 
af kampene, som dog også var imod rækkens 4 stærkeste hold. 
Først blev det 0-2 imod Øster N, herefter 1-2 imod Tune der sco-
rede i kampens sidste minut, 0-1 imod Solrød inden holdet var 
chanceløse imod Rishøj der vandt 4-0 over Lellinge. Dette place-
rer Lellinge midt i rækken inden anden halvdel af sæsonen spar-
kes i gang i foråret. Lellinge har også et hold i serie 6. 
Kampreferater med mere kan findes på Lellingeif.dk. 

 
Presæson træning spilles på Rishøj kunstgræsbane indtil 

græsset kan bruges på stadion, og skulle man have lyst til at 
spille kan Morten Egeskov kontaktes på tlf. 23662349 eller mail: 
swahilipop@hotmail.com. 

 
På holdbilledet kan ses Lellinges nye spillersæt, der er 
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sponsoreret i samarbejde med holdets mangeårige sponsor Kø-
ge Dyreklinik, Simpel Pro rådgivning – byg – service og ikke 
mindst Realmæglerne Køge. 

Realmæglerne Køge tilbyder yderligere at hvis et med-
lem i Lellinge IF, deres familie eller bekendte vælger at sætte 
deres ejendom til salg igennem Realmæglerne Køge, vil klub-
ben blive belønnet med 2.500 kr. til klubkassen. Når ejendom-
men bliver solgt tilføres yderligere 2.500 kr.  

Alt i alt 5000 kr. til Lellinge IF. Så står man over for at 
skulle sælge, så overvej Realmæglerne Køge og hør, hvad de 
kan tilbyde, og husk at nævne at I kommer fra Lellinge IF. 

 

 
Jule 5 a side 

Som traditionen byder blev der igen i år sidste lørdag i 
november spillet jule 5 a side, der er en mini turnering med her-
re senior, old boys, dame senior og tidligere spillere blandet 
sammen med 5 på hver hold  

 
Næsten 50 forventningsfulde spillere havde fundet vej til 

stadion på en kold, men tør dag, og der blev spillet og hygget i 
stor stil. Til sidst endte det med en finalesejr til Manchester Uni-
ted (røde trøjer). Efterfølgende var der mad á la traditionel jule-
frokost inden festdagen sluttede omkring midnat. 
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Året 2017 i Lellinge Lokalarkiv 
 
af Henning Mathiesen 
 

Vi har haft et godt og aktivt år i arkivet. Det daglige arbej-
de består hovedsageligt i at få registreret og arkiveret den store 
pukkel af indleveret materiale, som hobede sig op på loftet i for-
skolebygningen, og det går rask fremad. 

Samtidig kommer der heldigvis også nye afleveringer ind, 
i løbet af det forløbne år har vi fået 6 mindre afleveringer. Her-
iblandt et par digitale afleveringer, bl.a. en fotoserie fra åbningen 
af Vikingeborgen samt en scanning af et farvefoto af købmands-
forretningen på hjørnet af Bakkeledet og Ringstedvej fra 1956. 

 
Det digitale arkivmateriale er i hastig vækst, og det er et 

område, vi vil beskæftige os mere med i den kommende tid. Vi 
begynder at få materiale ind, som kun findes digitalt, og desu-
den kan vi låne billeder og dokumenter til indscanning, som – 
medmindre vi senere får originalerne ind – kun vil blive bevaret 
digitalt. Her er det en udfordring at oprette et arkiveringssystem 
og samtidig sikre, at arkivalierne gemmes i et format, der også 
vil kunne læses på fremtidens computere. Vi vil formentlig ud-
sende mere orientering om dette, ikke mindst til foreningerne, 
muligvis som en folder eller en artikel i Mosaik. 

 
Det helt store rykind havde vi i maj og juni måned, hvor 

vi afviklede to vandreture gennem Lellinge og fortalte om huse-
nes og landsbyens historie. Efter spadsereturen var der kaffe og 
kage i arkivet, hvor snakken gik lystigt. Begge gange var der ca. 
20 deltagere, og vi var glade for at kunne vise arkivet frem til 
Lellinges beboere.  

Endnu en landsbyvandring blev afholdt til Lellinge-
dagene sidst i august, men her mødte desværre kun 4 personer 
op. Til gengæld havde journalist Anders Fallesen fra Dagbladet 
meldt sin deltagelse, og det gav os en fin eksponering på en hel 
side i avisen. 

 
I juni måned var Lellinge Lokalarkiv vært ved Danmarks 
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Egnsarkivers generalforsamling. Ved den lejlighed havde vi be-
søg af repræsentanter fra 12 lokalarkiver fra Ulbjerg ved Viborg, 
over Fyn og Langeland til Askø i Smålandshavet. Vi havde ar-
rangeret en bustur til Vallø Slot og sluttede turen med en van-
dretur gennem Lellinge, og jeg skal hilse og sige, at de alle syn-
tes, Lellinge var en dejlig landsby. Generalforsamlingen forløb 
godt og endte for vores vedkommende med, at jeg blev valgt til 
endnu en periode i bestyrelsen. 

 
Da vintersæsonen sluttede i år, valgte Bodil Johansen at 

stoppe som medarbejder i arkivet. Bodil var primus motor i op-
starten tilbage i 1989, og udførte især i 1990’erne et kæmpearbej-
de med at indsamle oplysninger om Lellinges gårde og andre 
markante ejendomme. Dette materiale er vi så småt ved at ud-
bygge og bearbejde, og det skulle gerne ende i et produkt i en 
eller anden form. Imens sidder Bodil på sit hyggelige arbejdsvæ-
relse i Fensmark og ordner vores samling af avisudklip. 

 
Til slut vil jeg opfordre til, at man husker på det lokalhi-

storiske arkiv, når man rydder op i sine eller andres papirer og 
billeder. Alt for ofte er alt for meget endt i affaldscontaineren, og 
det er vældig trist, for historien skriver jo ikke sig selv. De fleste 
af os synes det er sjovt og interessant at høre historier om 
”gamle dage”, men de historier kan jo kun fortælles, hvis kilder-
ne til dem bevares. 
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Uden mad og drikke – duer helten ikke…  
 

af Louise Thiell, Dagli’Brugsens bestyrelse 

 
Dagli´Brugsen bidra-

ger til lokalsamfundet Lel-
linge og lokalsamfundet bi-
drager til Brugsen! Og det 
skal vi alle blive ved med… 

 
Onsdagssneglene er helt 

perfekte – kom forbi en ons-
dag! Der er ostemand på p-
pladsen med lækre specialite-
ter hver uge og flere gange om 
året holdes ”Smag på Dag-
li´dagen – i Lellinge”. Ellers 
følg med i Facebook, hvor per-
sonalet skriver dagligt om til-
bud, åbningstider og arrange-
menter. 

 
Lige nu er julen over os og Brugsen er blevet pyntet med 

julesokker og tegninger fra byens børn. Byens juletræ er traditio-
nen tro blevet indkøbt og opsat af Brugsmanden René, som også 
har sørget for, at julemanden kom til Lellinge (sidste torsdag i 
november) og tændte lysene – godt hjulpet af brandmændene 
fra Brandstationen i Lellinge. Brugsens personale og bestyrelse 
hjalp gladelig til. Det er en fast tradition, som blev indført af Re-
né, da han startede i Lellinge for snart 30 år siden. Da skole/SFO 
havde til huse i Lellinge, gik børnene direkte fra SFO med nisse-
huer, over til Brugsen, hvor de mødtes med forældrene. Selvom 
skole/SFO nu er lukket, kommer børnene stadig og det er meget 
glædeligt at se, så mange forældre og andre voksne, som bakker 
op om den fine tradition med at tænde juletræ, aflevere julesok 
til Brugsmanden René samt få æbleskiver/slikposer.   

 
Brugsmanden René og bestyrelsen var i sommer værter 
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ved ”Brugsens Sommerfest”, som var vel besøgt med 150 borge-
re i det store telt på p-pladsen. Der var velkendte ansigter såvel 
som helt nye. Det lokale band anført af Palle, spillede op til en 
god gang dansemusik og alle bidrog til en festlig og hyggelig 
aften. Helstegte pattegrise på grill blev leveret af Skensved Slag-
teren og tilbehøret var hjemmelavet af bestyrelsens medlemmer 
og alt det praktiske arbejde var brugsens personale behjælpelige 
med! Dejlig med bred opbakning.  

 
I 2018 vil Brugsen sammen med de øvrige foreninger/

erhverv i Lellinge arbejde på at få en info-skærm op i Brugsen, 
hvor bl.a. foreningernes og kirkens aktiviteter vil fremgå, således 
at også de borgere, der ikke har adgang til Facebook, kan se, 
hvornår der sker hvad i Lellinge.  

 
Der afholdes generalforsamling d. 20. april 2018 kl. 19.30, 

så X i kalenderen allerede nu! 
 
Vi er glade for at se så mange borgere i Brugsen hver dag 

– og at Brugsen er samlingspunkt i vores lille samfund - Kendte 
og nye ansigter er altid velkomne i Dagli´ Brugsen.  

 
God Jul og Godt Nytår til Jer alle.  
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Uden legestue—hva’ så? 
 
af Hanne Mathiesen, dagplejer 

 
Når nu vi skrev, hvor glade vi er for vores legestue i sidste 

nummer af Mosaik, må det være på sin plads  at skrive, hvor 
meget, vi nu savner den! 

Desværre skete der det, at da Vemmedrupskolen fik kon-
stateret svamp, og alle skolens lokaler skulle etableres et andet 
sted, blev der me-
get hurtigt peget på 
vores legestue som 
et godt sted at huse 
den nu ”hjemløse” 
sfo. Det har vi selv-
følgelig forståelse 
for, og dette indlæg 
skal også bare for-
tælle jer lidt om, 
hvilken betydning 
det har, at vi der-
med også er blevet 
lidt hjemløse i hele 
dette kaos. 

At vi i legestuen mødes en gang om ugen har stor betyd-
ning for os, både børn og voksne. Og vi savner legestuen; vi sav-
ner samværet os kolleger imellem, hvor vi kan sparre med hin-
anden, være kreative med hinanden, lære af hinanden, beslutte 
noget med hinanden—bare være der for hinanden. 

Vi savner de nære relationer, vi knytter til hinandens børn, 
og de til os. Vi ved, at de bliver bedre og bedre, hver gang vi er i 
legestue. Det har så stor betydning for børnene, når deres egen 
dagplejer holder fri og de skal i gæstepleje hos én af os andre. 
Det er så tydeligt at mærke på børnene, at de kender os, når de 
kommer ind ad døren om morgenen. 

 
Og vi savner også alle de gode materielle tiltag, vi havde 

fået indrettet vores legestue med—motorik-rum, musikaktivi-
teter, puderne og selve roen i vores legestue. Og så også vores 
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urtehave, som vi kun nåede 
at høste lidt af! 
 
Og sidst, men ikke mindst 
savner vi og forældrene den 
stille og rolige måde, børne-
ne bliver vænnet til at være 
sammen med mange andre 
børn på. En rolig tilvænning, 
til de skal videre ud i deres 
respektive børnehaver og 
være sammen med mange 
kammerater og pædagoger 
hver dag. 

 
Vi har været 

meget opmærk-
somme på at prøve 
at få det bedste ud 
af hele situationen 
og tage imod den 
udfordring, det er. 
Vi mødes f.eks. 
med hinanden 
mange forskellige steder, dog kun om formiddagen. Vi har mød-
tes på legepladser, i skoven, i Lellinge skoles gymnastiksal og i 
Lellinge kirke, hvor vi har sunget sammen med sognemedhjæl-
per Louise Rasmussen. Og vi har mødtes hjemme hos hinanden. 

Det har fungeret. Men vi kan dog godt mærke på børnene, 
at de er lidt længere tid om at skabe relationer på tværs af grup-
perne. Men der er lys forude: Vi har netop fået meddelelse om, at 
vores legestue vil blive gjort klar til os, og alle vores ting bliver 
flyttet tilbage, så vi kan tage den i brug igen efter juleferien.  

 
Og nej, hvor vi glæder os til at komme tilbage til vores 

legestue! 
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Seniorholdet, som er en gruppe på 14 glade kvinder og en 
enkelt glad mand, har taget fantastisk godt imod mig fra allerfør-
ste træningsdag.  

 
Der bliver arbejdet hårdt med plads til lidt snak om alt fra politik 
til hvad der sker i området.  

 
Der er forekomst af ømme mave- og benmuskler, et tegn på at 
der også bliver trænet igennem.  

 
“Anarki” længe leve - når vi skal drikke kaffe, skal vi ikke 

lave liggende øvelser  - citat: “for det plejer vi ikke”  
 
Anarki eller diktatur - jeg hygger mig med holdet og ople-

ver, at det er gensidigt.  
 
Rigtig glædelig jul og  ønske om et godt og lykkebringen-

de nytår til alle.  
 
Kh Jytte Arnel  
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Mosaik støttes også af 
 

LELLINGE BEBOERFORENING 
LELLINGE MENIGHEDSRÅD 

LELLINGE VANDVÆRK 
LELLINGE IDRÆTSFORENING 

 

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 Støtteforenin-
gens 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 

Lellinge Petanqueklub, der er en underafdeling i Lellin-
ge Idrætsforening, har i øjeblikket ca. 19 medlemmer. Vi spiller 
træningskampe på petanquebanerne på boldbanerne. Desuden 
spiller vi venskabskampe imod omkringliggende petanque-
klubber og deltager i turneringer via DGI. Vi har her vundet 
guld og sølv 
tidligere. Du er 
også velkom-
men til at spille 
med! 
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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  

 

  

Marianne Feldt 
Tidsbestilling 
tlf: 22148335 
Markledet 22 

4600 Køge 
www.frisørfeldt.dk 

Perlehytten i Lellinge 
Håndlavede glasperler 

 

Annette Lintrup 

Perlebrænder 
Overdrevsvejen 65 

Lellinge 

4600Køge 

51530216 

annette@lintrup.com 

(mobilepay) 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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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Vinter i Lellinge 1930’erne 
Fotos fra Lellinge Lokalarkiv 

Ringstedvej i midten af 1930’erne. Til højre ses lidt af ”Væverens Hus” og længere 
fremme ”Gede-Hans” og Maries hus, begge er forsvundet i dag. 

Lellinge Brugs i midten af 1930’erne.Til venstre butikslokale, til højre beboelse for 
brugsuddeleren med familie, på dette tidspunkt Jacob Thaarup. 


