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Sommer
Det føles næsten, som om vi har haft sommer i lang tid.
Men nu står ferietiden for døren, og det er vist godt, for foråret
har budt på store projekter, som har krævet mange ressourcer.
Det er selvfølgelig især multihuset og det kommende byggeri på
skolegrunden og Byledet, der tænkes på. Det kan nok være, der
trænges til et pusterum!
Mange har sikkert hørt om netværkssamarbejdet i Lellinge. Et samspil mellem Lellinges foreninger og erhvervsliv (her
tænkes især på Brugsen), som faktisk blev startet op på foranledning af Coops idéer om styrkelse af landsbysamfundene.
Netværket i Lellinge er så småt ved at finde sin selvstændige form, og der holdes jævnlige møder. Det første fælles projekt, opsætningen af en infoskærm i Brugsen, er gennemført.
Projektet mangler dog endnu at træde ud af barneskoene, der er
fejl, der skal rettes, bl.a. synligheden i dagtimerne, men det skal
nok komme.
Netværkssamarbejdet vil ikke få faste sider i Mosaik. Det
primære formål med netværket er, at det skal være et plenum
for de allerede valgte bestyrelser, altså et forum, hvor foreningerne og institutionerne har mulighed for at holde sig orienteret
om hinandens planer og i øvrigt at koordinere og i nogle tilfælde
også afholde arrangementer i fællesskab. Nyhederne i Mosaik
vil fortsat komme fra aktørerne hver især.
Endnu et Mosaik er landet i din postkasse, og vi håber, at
du vil tage dig tid til at læse bladet.
God sommer!
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Multihuset på tegnebrættet
Arbejdsgruppen mellem beboerforeningen og
idrætsforeningen blev præsenteret for projektet for Multihuset i Lellinge på et møde med Kultur- og Idræt den 14.
juni.
Køge Kommune fik kun et eneste brugbart bud på at opføre et
Multihus i Lellinge fra de fire virksomheder, der var indbudt til
at give bud. Kommunen havde valgt en såkaldt omvendt licitation, hvor man spørger firmaerne: Hvad kan vi få for pengene?
Fire virksomheder havde tilkendegivet, at de var interesserede i at byde på opgaven. Men to af dem nåede at trække sig,
da de blev præsenteret for økonomien og udvalgskriterierne:
Funktionalitet og størrelse
Det arkitektoniske
Det tekniske, herunder byggematerialer og opvarmning
Et tredje firma gav et bud, som var højere end den sum
penge, der nu er tilbage. Selvom der er bevilget 8 mio. kr. til
Multihuset, er der kun godt 6 mio. kr. tilbage til selve byggeriet,
når diverse udgifter til forarbejde, forundersøgelser, tilslutningsafgifter, kommunal sagsbehandling, en reservepulje m.m. er betalt.
Dansk Halbyggeri har fået opgaven
Det er Dansk Halbyggeri, der har fået opgaven med at
bygge Multihuset i Lellinge på anbefaling fra forvaltningen og
en politisk beslutning i Ejendoms- og Teknikudvalget i Køge
Kommune. De lokale foreninger i Lellinge har ikke været inviteret med i den proces, men vi blev som nævnt præsenteret
for projektet i juni.
Vi får ikke alt det med i Multihuset, som vores forhandlinger og kompromisser gennem mere end et år
har lagt op til. Det er både skuffende og ærgerligt, og
giver en følelse af spild af tid. Derfor er det også med
behersket optimisme, at vi tog imod projektpræsentationen.
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Foran står nu kontraktforhandlinger med Dansk Halbyggeri, og forhandlinger om at rokere rundt på nogle kvadratmeter. Heller ikke her er vi inviteret med ved bordet.
Når kontraktforhandlingerne er på plads, skal der søges
byggetilladelse, og det vil tage mindst 8 uger. Derfor er vi et
godt stykke på den anden side af sommerferien, før byggeriet
kan gå i gang.
I arbejdsgruppen arbejder vi på at præsentere det endelige
projekt ved en event i klubhuset sidst i august måned. Det vil du
høre mere om. Til den tid kender vi tidsplanen – som måske holder – og vi vil vide med nogen sikkerhed, hvornår pavillonen
bliver revet ned, og hvornår petanquebanen flyttes, formentlig til det område, hvor pavillonen ligger i dag.
Vi kan forvente, at Multihuset står færdigt inden sommeren 2019. Hvis ikke gymnastiksalen på
skolen får lov til at blive stående så længe, har kommunen pligt til at sikre os erstatningsfaciliteter.
Ulla Nygaard
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Bolig-beslutninger efter ferien
Politikerne i Køge nåede ikke før sommerferien at
tage beslutninger om den nye lokalplan for boligerne på
skolegrunden og SFO-grunden. Det tyder på, at der endnu
er meget at snakke om efter borgermødet i Lellinge.
Lellinge Beboerforening har gjort indsigelser til lokalplanforslaget for de nye boliger på skolegrunden og SFO-grunden i
Lellinge, ligesom en række borgere har gjort.
Beboerforeningens indsigelser skyldes, at lokalplanforslaget kom til at se anderledes ud end det, vi blev præsenteret for
på et møde med forvaltningen og Klima- og Planudvalget den
12. marts. Det rigtig gode på dette møde i marts var, at skitserne
tog hensyn til de borger-ønsker, der kom frem på den hyggelige
event i skolegården sidste sommer.
Men det, som forvaltningen præsenterede os for i marts,
er ikke det samme som i lokalplanforslaget.
Åben og lovende debat
Bygherre Vestergaard Nielsen inviterede sidste sommer
hele Lellinge på pølser og drikkevarer i skolegården, og præsenterede de foreløbige skitser til 40 nye boliger på de to grunde.
Denne aften blev der talt og diskuteret, og især to ønsker
gik igen. Det ene var ønsket om også at få mindre boliger i ét
plan og ikke kun boliger på 110 kvm i to plan. Det andet var ønsket fra naboerne til skolegrunden mod syd om, at der blev bygget i ét plan ind mod dem. Disse to ønsker kunne skabe en variation i boligstørrelserne og et æstetisk smukkere byggeri.
Begge ønsker var tilgodeset i de skitser, beboerforeningen blev præsenteret for på mødet 12. marts. Vi havde
de store smil fremme, for vi troede, det var resultatet
af en god proces. Forvaltningen lagde op til boliger i
1, 1½ og 2 plan.
Lidt for meget ØV i processen
Men på kommunens borgermøde om lokalplanforslaget
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den 7. maj var det noget andet, vi blev præsen-teret for. Forslaget lagde nu op til, at der kunne bygges i to plan over alt og visse steder to et halvt plan. Det var hverken borgere eller beboerforening særlig tilfredse med.
I beboerforeningen er vi heller ikke tilfredse med at blive
taget til indtægt for præmissen for lokalplan-forslaget, nemlig
byggeprocenten og et samlet antal boligkvadratmeter på 4400
kvm. Det er jo et vilkår, som er aftalt i forbindelse med handlen
af de kommunale grunde, og ikke resultatet af et samarbejde
med os, så det vil vi ikke tages til indtægt for.
Vi har ikke været inviteret til samarbejde af bygherren,
selvom vi gjorde et forsøg, da grundene var solgt. Samarbejdet
med Køge Kommune begrænser sig til præsentationen af de
skitser, der blev skiftet ud i selve forslaget.
Derfor havde vi indsigelser til lokalplanforslaget. Vi ender
en lang argumentation med to konkrete ændringsforslag, der
tager hensyn til naboerne, og som lidt teknisk er udformet sådan
her:
”Med disse bemærkninger har Lellinge Beboerforening følgende
ændringsforslag til Tillæg nr. 29 til Køge Kommuneplan 2013 og til
lokalplanforslag 1078:
På delområde A må opføres boliger i op til 2 etager på ”øvrige
bygninger”, dog således, at boligerne ind mod nærmeste naboer mod
syd (jvf. kortbilag 3, som viser, at der vil være tale om fire boliger) kun
må opføres i én etage og uden vinduer mod syd.
Vi foreslår desuden, at det skal fremgå af Tillæg 29 og lokalplan
1078, at beplantning i skel mod eksisterende naboer i delområde A og
delområde B etableres eller genetableres i fuld højde, 1,80 meter.”
På http://ditlellinge.dk kan du læse hele beboerforeningens indsigelse og finde lokalplanforslaget ved
at scrolle ned på forsiden.
Ulla Nygaard

7

Børnekoret og andre aktiviteter
Af Anne Bjerre Braüner, organist og korleder

Året går sin gang, også i Lellinge Kirke, hvor foråret har
budt på dåb, begravelser, gudstjenester, påske, pinse og konfirmationer, helt som vi plejer. Men kirken rummer også – som en
del kirker i dag - andre aktiviteter.
Dagplejermusik er efterhånden blevet en fast tradition,
som både småbørn og dagplejere i Lellinge sætter stor pris på,
og de helt små børn/babyer og deres forældre får tilbud om Babygospel i samarbejde med Højelse Kirke.
Korskolens tredjeklasses-børn har sunget af hjertens lyst
ved Gud & Pizza, hvor vi efter en kort familiegudstjeneste går
over i Brugsen og spiser pizza sammen på førstesalen. Korskolen
sang også for ved vores fastelavnsarrangement i samarbejde
med Lellinge Beboerforening, hvor vi sluttede af på Lellinge Skole med at slå katten af tønden.
Morgensangerne i Højelse-Lellinge har igen i forårssæsonen brugt kirkens dejlige rum til at synge mange forskel8

lige slags sange og salmer. Vi mødes ca. én tirsdag formiddag
om måneden, og vi er gode til at tage imod nye sangere, uanset
stemme og sangerfaring!
Marts måned bød på forårskoncert med nogle af Bachs
vidunderlige cellosuiter fremført af Anker Sigfusson, og desuden det traditionsrige Gud & Gule Ærter for seniorforeningen,
som i år fik sang og tale om Bernard af Clairvaux, en af middelalderens mest spændende personligheder.
Børne-Ungdomskoret ved Lellinge og Højelse Kirker
medvirker jævnligt ved en gudstjeneste, og det har de også gjort
i foråret.
Og så har vi som noget helt nyt fået gang i et samarbejde
med Lellinge Borgring, og møder med dem vil resultere i en historisk vandring fra borgen til kirken i august måned. Men herom senere!

Årets konfirmander i Lellinge

Årets konfirmander i Lellinge Kirke: Liv Constance
Bruus Pedersen, Clara Skovgaard Nabben, Martin Andersen, Naya Muxoll Faurby, Alexander Livoni, Maria
Steffensen og Jacob Helt Miang.
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Lellinge Vandværk

Nyt fra Lellinge Vandværk
af Mogens Møller Hansen
Hvad sker på Lellinge Vandværk—det kunne måske være
interessant for andelshaverne. Vi er 371 andelshavere i Lellinge,
som for nylig har fået installeret elektroniske vandmålere. Det
blev besluttet for 2-3 år siden, da vi måtte konstatere, at nogle
andelshavere ikke formåede at aflæse deres målere og indsende
resultatet til Klar Forsyning, så der ikke blev afregnet for det
rigtige forbrug.
Det er der nu
rådet bod på. De
nye målere har en
sender, som vil blive opfanget af en
rundstråleantenne,
som er placeret på
øverste loft i vores
kirketårn. Øst for
Sydmotorvejen opfanges signalet af en
antenne på vandtårnet i Køge. Om alle
vandmålere kan nås af antennerne vides endnu ikke med bestemthed; størst problem er de, der har et jerndæksel over måleren. Det kan derfor anbefales at skifte til en standardmålebrønd
med plastlåg, derved vil man også kunne få den service, der er
tilknyttet de nye målere.
Er der f.eks. et toilet, der løber, en sikkerhedsventil, der er
utæt eller en vandhane, der drypper, vil man inden for kort tid
blive kontaktet af vandværket, så problemet kan blive løst. Ved
indførelsen af den nye måleraflæsning vil man ikke længere få
tilsendt selvaflæsningskort fra Klar Forsyning. Vi håber, alt vil
virke den 31.12.18.
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En mindre stigning i vandpris og tilslutningsgebyr blev
vedtaget på den nyligt afholdte generalforsamling. Prisen har
været uændret de sidste 13 år, så fremover vil prisen stige fra
3,25 kr. 4,00 kr. pr. kubikmeter. Driftsbidraget stiger fra 325 kr.
til 400 kr. pr. år. Tilslutningsgebyr fra 18.750 kr. til 23.750 kr. for
en 32 mm indførsel til nye andelshavere. Priserne er eksklusiv
moms. Stigningerne begrundes med indkøb af elektroniske målere, antenneudstyr samt kortlægning af Lellinge Vandværks
ledningsnet og stophaner.
Hermed ønskes Lellinge Vandværks andelshavere en god
sommer.
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Lellinge Vandværk

Vandværket har fået nye vedtægter sidste år. Det er vores
vandværksforening F.V.D., der har udarbejdet standardvedtægter, som bruges af næsten alle private vandværker. Vedtægterne
kan ses sammen med regulativet på Lellinge Vandværks hjemmeside. Der vil
man også kunne
se resultaterne af
de
vandprøver,
der tages på ledningsnettet
hos
forbrugerne, samt
prøverne af vandet direkte fra
vores to boringer.
Det skal nævnes,
at vandkvaliteten
på Lellinge Vandværk er god og
meget stabil. Der
kan til tider være
lidt uklart vand, men det skyldes som regel et brud eller en hovedventil, der har været i brug. Det kan også skyldes, at brandstationen har tappet fra en brandhane, så flowet i rørene ændres,
men det er ganske ufarligt.

Stor opbakning til beboerforeningen
af Ulla Nygaard, formand for Beboerforeningen

Mange borgere i Lellinge har haft besøg af os fra Lellinge Beboerforening i maj og juni måned. Vi har været
rundt til adresser uden medlemmer og stemt dørklokker,
og har mødt stor opbakning og fået indmeldelser fra mange af jer. Tak for det.
I Lellinge Beboerforening arbejder vi for landsbyens trivsel og udvikling. Vi er den forening, der taler hele byens sag
over for politikerne i Køge Kommune, og det har vi gjort siden
midten af 1970’erne.

I første halvdel af 2018 har det været Multihuset på stadion og de kommende boliger på skolegrunden og SFO-grunden,
der har stået på vores dagsorden.
Vi har også været med til at arrangere den succesfulde
affaldsdag den 22. april, og vi har holdt arrangementer som Fastelavn, Forårs-Banko og Skt. Hans i årets første seks måneder.
Desuden arbejder vi på at få Køge-Å stien ført godt igennem
Lellinge, og på at få et shelter til byen. Hertil også opgaver om
sikker trafik og gode skoleveje.
Du kan følge med på vores hjemmeside http://
ditlellinge.dk
Opbakningen er vigtig
Du synes sikkert, at det er vigtige opgaver, vi arbejder med. Derfor er det vigtigt, at Lellinge Beboerforening bevarer sin styrke, så vi forbliver med at være
stærke talerør, som politikerne lytter til.
Vores styrke får vi gennem debatterne på møder og på
Facebook. Men det kræver også en stor medlemsskare at
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få politisk lydhørhed. Derfor beder vi alle jer, der endnu ikke
har taget skridtet, om at melde jer ind.
Sådan bliver du medlem
Medlemskab er personligt og koster 75 kr. om året pr. person. Pensionister slipper med 50 kr. pr. person.
Send en mail til kasserer Birthe Hansen kasserer@ditlellinge.dk med dit navn, adresse, tlf. nr. og mail. Vi bruger udelukkende dine oplysninger til medlemsadministration og
herunder udsendelse af nyhedsbreve.
Betal 75/50 kr. pr. person på mobil Pay 46450 og skriv
navn og/eller telefonnummer i emnefeltet. Eller:
Betal via netbank på reg. 1436 konto 8975 888 690 i
Nordea. Husk af opgive navn/tlf. m.v. så vi kan genkende dig.
Hvis du er i tvivl: Ring til Birthe Hansen på tlf.
2361 5956.

13

Naturdage på Vindegård
af dagplejere Hanne Mathiesen og Helle Grøndahl
I maj var det endnu engang
tid til at rykke dagplejen fra vante
omgivelser til Vindegård ved
Vemmedrup. I år var hovedemnet
”natur og fordybelse”.
Den første dag nærstuderede vi, hvad der lever i træstød,
under gamle grene og andre gemmesteder. Og der var meget! Vi
fandt regnorme, skolopendre,
masser af bænkebidere, snegle og
små larver. Og vi fordybede os, det
gjorde vi! Børnene var beskæftigede med at kigge nedad og rode op i jord og blade i flere timer,
og interessen ville ingen ende tage. Først, da vi skulle have middagsmad, måtte vi rive os ud af den spændende mikroverden.
Næste dag kom
Svenstrup Naturskole ud for
at lave mad
sammen med
os. Vi var meget spændte på,
hvad vi skulle
lave til middag,
vi havde ingen
anelse. Og minsandten, om vi
ikke
skulle
plukke fasaner!
Det var en stor oplevelse. Fasanerne blev klappet og aet, og både
børn og voksne tog del i plukkearbejdet, samtidig med at andre
ordnede grøntsager og bagte fladbrød med naturens krydder-
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urter over bål. Fasanerne blev
skåret i tern og kogt med kartofler, gulerødder og en masse
krydderier.
Den tredje dag skulle gøres
klar til picnic-fest med børnenes familier, så vi havde travlt
med at lave kogleuroer, kikkerter og skønne tasker af hønsenet fyldt med mos og blade.
At være ude i naturen opfylder alle læreplanstemaerne.
Naturen giver plads til udforskning, forundring og fordybelse.
Når vi ser en snegl, orm eller bille, sætter os ned og studerer
hvordan den ser ud, undrer os over hvor den mon bor, hvad den
spiser eller hvordan den bevæger sig. De personlige kompetencer er i spil, når man bliver spurgt, om man vil holde en bænkebider i hånden. Kroppen er i bevægelse og motorikken bliver
udfordret, når vi bevæger os på det ujævne underlag, kravler
over en gren eller op på en træstub. At være sammen alle sammen på kryds og tværs styrker fællesskabet og de sociale kompetencer. Når vi bliver opmærksomme på hinanden og skiftes til
at være i centrum, “Se, Gustav har fundet en edderkop!”, eller
når vi hjælper hinanden.
Når man bare sætter sig
ned, lytter til lydene, måske studerer en pind eller
et blad. Nyder at være
her og finde roen i sig
selv.
Dette er essensen
af vores tre dage på bondegård og afholdelse af
dagplejens dag.
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Dagli Brugsen i Lellinge
af Louise Thiel, Dagli’Brugsens bestyrelse
Så er sommeren i Dagli’Brugsen i Lellinge blevet skudt i
gang. Vi afholdt generalforsamling mandag den 30. april med
fin tilslutning – også til mad og vin før! Der var både gamle og
nye ansigter fra Lellinge. Formanden gav en fin beretning fra
året 2017 – og forventningerne til 2018!
Vi har en masser af glade kunder i butikken og det vil vi
gerne blive ved med. Det er vanskeligt at drive dagligvarebutik i
et lille lokalsamfund som vores, med masser af fristelser i nabobyerne. Så dette til trods, skal vi glæde os over, at vi trods alt
kan præstere et overskud. Benzinanlægget trækker godt i positiv
retning og det er med glæde, at vi kunne støtte vores lokale
idrætsforening med tæt ved 15.000,- i 2017 med sponsorkroner
fra salg af benzin – så husk at tilmelde Lellinge IF til OKbenzinkortet, så får Lellinge IF sponsorpenge, når du tanker.
Derudover støtter vores Brugs også diverse aktiviteter i Lellinge,
bl.a. LellingeDagene i 2017 og den landsdækkende Affaldsindsamling 2018.
COOP har lanceret ”Fast lav pris”, som gør, at flere af varerne er billige som standard. Brugsen i Lellinge holder derudover fokus på frugt & grønt samt ”madspild” – og glade kunder.
Vi vil opfordre jer alle til at dele jeres gode oplevelser i Dagli’
Brugsen Lellinge med venner, naboer og bekendte i byen. Skulle
I have en mindre god oplevelse, så del den med René eller en af
os fra bestyrelsen.
Brugsen i Lellinge er med på de sociale medier (bl.a. Facebook) og gør en stor indsats med at sprede information omkring
”her og nu tilbud” og anden information. Bl.a. her til sommer,
hvor der er ny-opgravede kartofler fra en af de lokale producenter.
COOP har besluttet, at fra 2018 skal man aktivt tilmelde
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sig tilbudsavisen, hvis den skal postomdeles. Ellers vil der altid
ligge tilbudsaviser i Brugsen eller man kan tilmelde sig COOP
App´en.
Der har været noget personale-udskiftning, også i det faste personale. Noget der kræver ekstra meget oplæring og tålmodighed både for brugsmanden René og os som kunder. Rene
og bestyrelsen vil gerne takke Jer alle for Jeres smil og gode humør i butikken. Heldigvis har vi en rigtig god og stor gruppe af
unge medarbejdere, der er med til at få vagt-planerne til at hænge sammen. Så mød dem med et smil, så møder de også jer med
et smil.
Vores ostemand og vores fiskemand har søgt nye græsgange, men bestyrelsen arbejder videre med at finde en løsning,
der forhåbentlig kan sikre, at vi kan få frisk fisk/ost én gang om
ugen. Indtil da er der ost og frisk fisk i Brugsen kølere.

Vores brugsmand,
René, har lovet at
propperne vil springe til en vinaften på
et passende tidspunkt. Det ser vi alle
frem til – mere herom på de sociale
medier og opslag i
butikken, så hold øje
med dem. Derudover vil der i Brugsen blive løbende
butiksaktiviteter
med smagninger og
meget andet godt.
Årets første ”Smag
på Dagen” arrangement blev afholdt
blev afholdt fredag
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den 8. juni med stort
besøgstal. Den røde
løber var lagt ud og
bestyrelsen samt medlemmer af ”Brugsens
venner” stod for boderne med smagsprøver. Bl.a. var den lokale ”knægt” Terkel Breum Sørensen, der til
daglig er brygmester
hos Royal Unibrew i
Odense, kommet forbi
med smagsprøver på
hans
specialøl
–
”Anarkist”, som vi
forhandler i butikken.
På billederne ses stemning fra ”Smag på
Dagen”
”Brugsens venner”
er en gruppe frivillige styret af Tine
Miang. Som medlem af gruppen står
man til rådighed ift.
at give en hjælpende hånd til arrangementer m.m.
God sommer på
vegne af Brugsens
bestyrelsen
og
Brugsmanden – vi
ses,
Louise Thiel
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Affaldsindsamling
den 22. april
Fotos Henning Mathiesen
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Man skal ikke gemme alt for meget

- men alt for meget bliver ikke
gemt!
I dette nummer af Mosaik vil vi i stedet for historier fra det
gamle Lellinge, gerne slå et slag for, at man ikke ukritisk kasserer
materiale, der i mange sammenhænge kan have historisk værdi.
Vi ønsker at understrege, både overfor foreninger, virksomheder
og privatpersoner, at det er utroligt vigtigt, at ikke blot papirer
og billeder gemmes for eftertiden, men også den voksende
mængde digitalt materiale.
Slægt og samfund
Slægtsforskning er blevet meget populær. Mange synes, at
det er vigtigt - og sjovt - at samle og gemme slægtens historie, så
senere generationer kan opleve,
hvordan forfædrene levede, arbejdede, boede osv. I
den sammenhæng
er det helt naturligt at medtage
fotografier, film/
video, lydoptagelser ud over dokumenter og papirer.
Lo ka la r kiverne udfører lokalsamfundenes "slægts-forskning" og bevarer
historien på papir og på andre måder - mest om det, der er fælles, men også om private forhold. Men vi risikerer at få store huller i vores lokale historie, hvis fortællingerne fra vores egen tid
får lov at forsvinde. Her er den elektroniske dokumentation i
særlig stor fare. Det vil lokalarkiverne gerne gøre noget ved.
Fra analogt papir til digital disk
De fleste synes, at protokoller, dokumenter og billeder
skal bevares for eftertiden, og mange sørger for at de bliver afle20

Holdbarhed
Det, der er skrevet på papir med blæk eller tryksværte,
holder meget længe, hvis det bliver opbevaret forsvarligt. Når
digitale dokumenter bliver printet med blæk eller toner, er holdbarheden usikker. Analoge minder holder heller ikke altid. Gamle farvefotos falmer, og lydbånd får sus og huller. Og hvor længe
holder en cd eller en dvd??
Skiftende formater
Udviklingen inden for den elektroniske verden er gået
meget hurtigt, og den accelererer stadig. Det betyder hurtige
skift i metoder og formater. Hvis indholdet skal være tilgænge-
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Kontakt Lellinge Lokalarkiv:
Henning Mathiesen, tlf. 56 66 00 77 eller Bodil Nielsen,
tlf. 56 82 11 96.

veret til de lokalhistoriske arkiver, når
de ikke længere er i
brug. Men papirprotokoller bruges
næsten ikke mere.
Man nøjes oftest
med at lave mødereferater, regnskaber
m.m. som datafiler.
Oven i købet vælger
mange at scanne de
gamle sager og sende de oprindelige papirer til forbrænding.
Dette er vi på arkiverne ikke særlig glade for!
Digitale dokumenter og billeder er praktiske på mange
måder. De er nemme at redigere og sprede, og de fylder ingenting. Et stort firmas arkiv kan
sagtens rummes på én harddisk.
En lille forenings elektroniske
arkiv fylder ikke en moderne usb
-nøgle op. Men bevares de for
eftertiden?
Jo mindre det fylder, jo
mere en usb-nøgle kan rumme, jo
flere års dokumentation kan
gemmes samme sted, og jo mere risikerer at gå tabt.

ligt over længere tid, er det
nødvendigt at konvertere det,
så det kan afspilles på apparater af nyere dato. Det betyder
også gentagne konverteringer
af det samme stof til endnu
nyere format.
Man kan gøre meget selv, hvis
man er opmærksom på problemet og på materialets værdi. Men man kan også gå en
anden vej.
Hvad kan der gøres?
Personer, foreninger, firmaer og institutioner opfordres til
at aflevere sit historiske stof i analog eller digital form til det lokale arkiv. Hellere små portioner end ingen portioner! Det gælder også materialer fra aktiviteter, der er nedlagt. En digital kopi
af et dokument er også bedre end intet dokument, og så kan man
måske aflevere originalen senere.
Vi skal hjælpes ad med at undgå, at alt for mange værdifulde oplysninger og oplevelser hverken bliver bevaret eller konverteret og derfor tabes for altid. Arkiverne vil sørge for, at materialerne bliver ved med at være tilgængelige i et brugbart format.
Lellinge Lokalarkiv er dit lokale arkiv
Vi indsamler, gemmer og opbevarer historisk kildemateriale, så det kan findes frem igen og bruges, når behovet opstår.
Det, vi har arkivmateriale fra, kan vi fortælle om, men det, vi ikke
har, vil gå tabt, når ”mands minde” dør ud.
Verba volant—scripta
manent. ”Det talte
ord flyver bort, men
det skrevne bliver
tilbage”
En oldgammel sandhed, her gengivet over
døren til et tysk hospitalsbibliotek.
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Vejforeningen Lellinge Østermark
Henning Mathiesen, Vejforeningens bestyrelse
På Vejforeningens generalforsamling i marts var der udskiftning i bestyrelsen. Camilla Larsen og Marianne Jørgensen
trådte ud, og i stedet valgtes Simone Flinthøj og Jesper Larsen
ind. Henning Mathiesen fortsætter i triumviratet.

I april måned deltog vi sammen med Lellinge Beboerforening i Danmarks Naturfredningsforenings årlige affaldsindsamling. Der var rigtig mange, der mødte op i klubhuset på
sportspladsen for at bruge et par timer på at samle skrald op. Og
heldigvis var det dejligt vejr til opgaven.
Vi var også pænt repræsenteret fra Østermarken, både
børn og voksne, og vi samlede affald i grøftekanterne i vores
eget område, fra motorvejsbroen og ad Ringstedvej samt et stykke af Kongebrovejen. Vi fik ikke vejet affaldet herfra særskilt,
men i alt blev der indsamlet 244 kg. affald.
Efter indsamlingen blev der serveret kaffe og kage og der
var hyggeligt samvær. I Østermarken har vi talt om eventuelt at
foretage endnu en indsamling i efteråret, da der jo allerede ligger meget i vejkanterne igen.
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For 100 år siden…
af Henning Mathiesen, Lellinge Lokalarkiv
Vi står overfor en historisk begivenhed i Lellinge. Så længe, nogen kan huske, har skolen ligget på hjørnet af Ringstedvej
og Overdrevsvejen, det er et ”view”, vi alle kender, sådan er det
bare. Og det er jo snart en saga blott. Der skal rives ned og bygges nyt, og hvordan det ender med at se ud, må vi vente med at
se. Dog—tættere bebyggelse bliver det, og følgende deraf, mindre grønt.
For præcis et hundrede år siden satte den
daværende Lellinge Kommune gang i et nyt byggeri på stedet. Den nye Lellinge skole var taget i brug
ti år tidligere, men nu
skulle der bygges en forskole til de små elever.
Forskolen blev tegnet af
arkitekt Sylow fra Køge,
som stod for mange offentlige byggerier i områ-
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det. Forskolen skulle både rumme skolestue og være bolig for
den kommende lærerinde. Der hørte en stor have til, og skolegården var forbeholdt de små elever og adskilt fra ”den store”
skolegård med en stor hæk, ligesom de små havde egen adgangssti fra Overdrevsvejen.
Det var selvsagt en anden byggestil, end vi kommer til at
se, når det nye byggeri bliver færdigt, men for landsbyens skyld
må man håbe, at bygherren også skeler lidt til det ydre look. Vi
skal måske se på det de næste 100 år!
PS: Hvis du er interesseret i at læse om Lellinge Skoles
historie, kan bogen købes på lokalarkivet eller i Brugsen for 50
kr.

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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ønsker
god sommer!
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