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En særlig udgave
Mosaik nummer 30 er, ud over at være en slags jubilæumsudgave, også et særnummer. Dette skyldes, at Lellinge i
denne tid bliver beriget med mange nye beboere.
Lellinges foreninger har derfor besluttet, at præsentere sig
selv over for vore nye medborgere, og hvad kunne vel være mere relevant end at bruge foreningernes blad til formålet.
Til trods for, at her ikke længere findes nogen skole eller
sfo, er der fortsat masser af aktivitet i byen, og det er jo en kendt
sag, at man lettere og hurtigere kommer til at føle sig hjemme i
sit nye ”habitat”, hvis man deltager i en eller flere af de forskellige aktiviteter. Derfor skal alle være velkomne til at komme og
hilse på og være med i fællesskabet.
Mosaik er foreningernes og institutionernes talerør ud til
borgerne, og selv om bladet har holdt en længere pause, vil det
fortsat blive omdelt med (muligvis ujævne) mellemrum. Modsat
Lellinge Beboerforenings facebookside Dit Lellinge vil Mosaik
også nå ud til alle dem, der ikke er på facebook eller følger andre
digitale medier. Og da Mosaik er skrevet og redigeret helt lokalt,
vil det også altid være helt lokalt orienteret, med det ene formål
at skabe og vedligeholde kontakten mellem Lellinges beboere og
deres samlende aktiviteter.
Velkommen til alle nye beboere i Lellinge by, Østermarken, Krageskovbakken, Overdrevet og Yderholm. Og glædelig
jul!
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Lellinge Beboerforening ønsker

Et varmt VELKOMMEN til alle
nye beboere i vores dejlige by
Lellinge Beboerforening er for alle os, der ønsker at
bevare og styrke fællesskabet og landsbymiljøet i Lellinge
Vidste du
At vi i Lellinge har en aktiv beboerforening med mere end 300
medlemmer.
At beboerforeningen har været aktiv i mere end 30 år
At vi har været medvirkende i mange af de kommunale projekter som er sket i Lellinge
At vi har haft væsentlig indflydelse på trafiksikring i og omkring Lellinge.
At vi er en betydende medspiller i Multihuset
At vi fik gennemført byggeriet af ældre boligerne i Lellinge
At vi har kommunens bedste seniorklub med næsten 100
medlemmer
At vi laver aktiviteter for alle aldre
At vi afholder Fastelavn, Banko, Halloween, Sankt Hans, Fælles Affaldsindsamling o.a.
At vi afholder fællesmøde hvor du kan møde Køge kommunes politikere
At vi er aktive omkring bevarelse af naturen i lokalområdet og
Køge Å stien gennem Lellinge
Og hvis du har ønske om
At vi skal styrke Lellinges position i Køge kommune
At vi fortsat skal have en stemme omkring lokalplaner for Lellinge
At vi fortsat skal have indflydelse på trafiksikkerheden gennem Lellinge
At vi fortsat skal have indflydelse på den fælles natur i
lokalområdet
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At vi fortsat kan arbejde med Køge Å stilforløbet gennem
Lellinge
At vi kan videreføre, forny og tilføje nye aktiviteter til fælles
gavn for Lellinge
At vi forsat kan arbejde for at styrke fællesskabet i Lellinge.
Så hjælp os ved at deltage i vore arrangementer.
Kunne du tænke dig at vide mere, medvirke eller har lyst til at
bidrage til nye tiltag så se mere på
Facebook.com/ditlellinge og www.ditlellinge.dk
Skriv en mail til formand@ditlellinge.dk
Medlemskabet af Lellinge Beboerforening er personligt,
og alle i husstanden kan være medlem.
Og det koster kun 75 kr om året at være medlem.(Pensionister
dog kun 50 kr.)
Glædelig jul og godt nytår
På gensyn i Lellinge Beboerforening
Mobil Pay 46450
Bank Nordea 1436 konto 8975 888 690
CVR: 34785724
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Viste du at …..
- der hvor de nye huse i Skolehaven ligger, lå Lellinge skole engang.
Efter mange overvejelser valgte Lellinge kommune i 1908 at opføre Ny Lellinge skole på en del af skolejorden og sælge resten
fra. Skolejorden var den tidligere skolelærers jordlod til at drive
landbrug, så han kunne brødføde sig selv og sin familie, men det
var ikke nødvendigt mere, efter at læreren nu fik embedsmandsløn.
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Den gamle Lellinge skole, der lå tæt ved kirken, blev solgt til
Lellinge Brugsforening, som stadig ligger der i dag.
I sommeren 1909 blev skolen og gymnastikhuset bygget, og den
7. september kunne man indvie skolen. Byggeriet kostede ca.
25.400 kr. finansieret af salg af den gamle skole, et lån på 14.000
kr. samt resten af kommunekassen.
Senere, da børnetallet voksede, blev skolen udvidet med en lille
ekstra bygning, som skulle huse forskole samt bolig til lærerinden. Den stod færdig 20. april 1920.
Den sidste boende lærer forlod skolen i 1985.
Udover læring for mange børn har skolen og gymnastikhuset
også været rum for
Forsamlingshus med maks. 4 arrangementer om året.
Kommunekontor og bibliotek
Lokalarkiv for Lellinge
Skydebane under gymnastikhus
Fritidsaktiviteter som gymnastik, badminton, hockey mv.
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Børnenes juletræsfest
Fastelavn og senere også Halloween
Årsmøder og generalforsamlinger
Banko
Folkemøder med partirunder
Valgsted
Ifølge de første skoleindberetninger, gik der i
starten omkring 80 elever, men med de små
fødselsårgange faldt
elevtallet til 60 i slutningen af 70’erne, for så at
stige til ca 90 elever.
Første gang Lellinge skole var lukningstruet var i starten af 70’erne, men det stærke sammenhold i Lellinge fik skolen bevaret.
Og denne kamp fortsatte gennem årene, hvor Lellingeborgerne
aldrig viste nogen vaklen, når en lukning truede. Dog var kampen ulige og i 2015 lukkede skolen.
Næsten 106 år lå Lellinge Skole på denne grund, inden Køge
kommune valgte at sælge arealet til en ny fremtid med opførelse
af tæt-lavt boligbyggeri og med nye Lellingeborgere som skal
videreføre historien.
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Kreaklubben
Gudrun Hedinsdottir
En af de gode aktiviteter i Multihuset i Lellinge er, hvor
de kreative og flittige hænder arbejder med forskellige garner og
farver. Vi er nogle piger/damer i forskellige aldre, der mødes
hver fjortende dag til hygge, strik og hækl, eller
hvad man nu er i gang
med. Vi udveksler erfaringer og inspirerer hinanden.
Vi snakker om opskrifter og modeller, og vi
viser stolte vores færdige
produkter frem. Det er
uforpligtende at være en
del af fællesskabet. Man
kommer blot, når man har
tid og lyst. Prisen er en
10’er for kaffen og lidt
sødt en gang imellem.
Kom glad og vær med til
disse hyggelige aftener.

Kontakt Gudrun på 20 34 14 64
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Lellinge Vandværk

Lellinge Vandværk
Mogens Møller Hansen
Lellinge vandværk er et andelsselskab der i 1937 blev stiftet af en
gruppe borgere som på det tidspunkt skulle forsyne ca. 120 huse
i byen.
Vandværket har i dag 399 andelshavere/boliger der aftager vandet under Lellinge.
Teknisk et vandværk med 2 boringer, 2 filtre , 4 VLT styrede
pumper og en lagertank på 50.000 liter.
Lellinge vandværk leverer årligt ca. 40.000 m³ vand om året.
Vandværket har en nødforsyningsledning fra KLAR forsyning i
Køge hvorfra opkrævninger af vand og afledning også kommer
fra.
Alle husstande har i dag elektroniske målere så man er fri for
selv at foretage aflæsning af forbrug.
Målerne er udstyret med et langtidsholdbart batteri og en sender
der overvåger målerens forbrug døgnet rundt.
Signalet sendes til en fælles modtager der er placeret i kirketårnet. Den videresender informationerne til KLAR forsyning. Signalforstyrrelser kan forekomme, og sker hvis vandmåleren er
placeret svært tilgængeligt under et jerndæksel eller der er ringe
sendemulighed.
Sidste nye tiltag er, at samtlige stophaner og vandledninger på
offentlig vej, er fundet og registreret med GPS koordinater.
Så fremover kan disse informationer altså findes i databasen
LER (ledningsejerregister), og man kan reducere antallet af skader forvoldt ved gravearbejde.
Glædelig jul og godt nytår
Ønskes af Lellinge Vandværk v/Mogens Møller
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Dagplejen
Hanne Mathiesen
I Lellinge findes også en kommunal dagpleje.
Vores navn er Vemmedrup-Lellinge Dagpleje, og vi er en gruppe på
10 dagplejere med et tæt
samarbejde på kryds og
tværs, som dog i denne
corona-tid er splittet op i
to grupper med 5 dagplejere i hver.
I Lellinge er vi tre dagplejere og i Vemmedrup syv. Vi har
fælles legestue i Vemmedrup, hvor vi mødes en dag om ugen. Vi
er også én gang ugentlig i Lellinge multihus, ligesom vi ca. en
gang om måneden synger med børnene i Lellinge kirke.
Vi er alle certificerede naturdagplejere, hvilket vil sige, at vi
bringer naturen med ind i dagligdagen. På samme måde er vi
også certificerede idrætsdagplejere.
Vi har alle ladcykler, så vi kan
komme ud i den skønne natur,
som vi har så rigeligt af her i
Lellinge, og det benytter vi os
rigtig meget af på alle tider af
året.
Vi kan kontaktes via Dagplejen,
Køge Kommune.
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Lellinge kirke
Af sognepræst Jacob Kleofas
Lellinge Menighedsråd
Året 2020 har heldigvis bud på andet end håndsprit og afstand.
Der har været menighedsrådsvalg i alle landets folkekirker –
også i Lellinge! Følgende blev valgt og har konstitueret sig således:
Formand: Grethe Ottesen
Næstformand: Susanne Worsøe
Kasserer: Bettina Slotsvang
Sekretær: Marjun Husgard
Menighedsrådsmedlem: Janne Ørtoft
Stedforstæder og bygningssagkyndig: Bjarne Pedersen
Stedfortræder og Kirkeværge: Preben Larsen
Derudover består menighedsrådet af kirkens tre præster.
Ny præst
I år har vi også kunne byde velkommen til sognets nye sognepræst, Jacob Kleofas, der blev indsat den 20. sept. 2020 ved
Provst Jens Elkjær Pedersen.
Jacob skriver følgende: Jeg tror på, at det smukkeste vi kan give
hinanden er relationen – et møde, hvor vi ser, lytter og tager det
andet menneske alvorligt. For det er lige dér. der skabes nærvær
– Guds nærvær. Det sker netop i mødet mellem mennesker, ved
gudstjenester, ved folkelige fester og begivenheder, i hverdagen
og i tilstedeværelsen af de kirkelige handlinger og ritualer.
Derfor glæder jeg mig til at blive en del af dåbs- og bryllupsfester; være med når de store spørgsmål stilles af konfirmander og
ikke være bange for at gå med i søgen efter svar. Jeg glæder mig
til at tænke, skabe, forme kirke i Lellinge for børn, unge og voksne. Og jeg er ikke bange for at bære med i sorgen - for håbet er
tændt i liv og død, hvor ingen er glemt af Gud.
Kort sagt: Jeg vil være i livet, hvor I er - både på de mest glædesfyldte og på de mørkeste dage. Jeg vil dele livet med jer i kirken
og i det lokale samfund. Jeg vil være præst og kirke og menighed sammen med jer!
En præstekollega udtalte for nogle år siden, at som præst har
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Sognepræst Jacob Kleofas og provst
Jens Elgaard Pedersen ved indsættelsen
i Lellinge kirke.
Fot. H. Mathiesen

man et hjerteforhold til sin menighed. Jeg er helt enig. For jeg er
sikker på det bliver summen af
de livsrum – og trosrum, vi
kommer til at dele mange år
fremover, så lad os gå vejen sammen og skabe relationer. Med
mange hilsener sognepræst Jacob Kleofas
Kontaktoplysninger Lellinge Kirke:
Ved anmeldelse af dåb eller vielse bedes man kontakte Kirkekontoret Ølby Center 79-81, Ølby, 4600 Køge
Tlf. 56640910. Mail: hoejelse.sogn@km.dk
Sognepræst Jacob Kleofas - Tlf. 51197384. Mail: jkc@km.dk
Sognepræst Ruth Boysen - Tlf. 56640911/20478017. Mail:
rbk@km.dk
Sygehus- og sognepræst Linda Ishøj Frederiksen - Tlf. 51855936.
Mail: lif@km.dk
Graver/kirketjener Niels Larsen - Tlf. 56169860. Mail: hoejelsekirkegaard@mail.tele.dk
Organist Anne Bjerre Braüner - Tlf. 61677937. Mail:
ABBR@km.dk
Kirkesanger Kim Valbum
Yderligere oplysninger kan findes på kirkens hjemmeside:
https://www.lellingekirke.dk/

Fastelavn i
Lellinge kirke i
samarbejde med
Lellinge Beboerforening.
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Velkommen til Lellinge Idrætsforening
Lellinge Idrætsforening har hjemsted i det nye Multihus på Baneledet.
Foreningens gamle klubhus fra 1950 står stadig, men trænger til
en kærlig hånd.
Tidligere foregik al indendørs sport i skolens gymnastiksal, men
efter at vi har fået Multihuset er alle idrætsforeningens aktiviteter samlet et sted.

Vi havde engang rigtig mange lokale børn og unge der gik til
fodbold og gymnastik.
Men med skolens lukning har tilgangen af de unge desværre
aftaget og i dag har vi ingen af de 5 ungdomshold i fodbold tilbage, desværre.
Det er en udvikling vi gerne ser vendt, så de unge igen vil dyrke
deres sport her i Lellinge Idrætsforening.
Men Ikke alt er den rene jammer.
Vi har bedre indendørs faciliteter end vi nogensinde tidligere
har haft.
Petanque har netop fået opgraderet banefaciliteter.
Der er indkøbt udendørs anlæg til crossfit.
Vi starter bordtennis som en ny aktivet.
Idrætsforeningen har således en bred vifte af tilbud.
Og hvis du har en ide eller ønske om at starte nye aktiviteter er
vi lyttende og støtter op om det.

Vidste du
At LIF har været aktiv i mere end 70 år
At LIF har 2 damehold i fodbold.
At LIF har 3 senior herrer hold i fodbold
At LIF har mere end 250 aktive medlemmer
At LIF har 2 ungdomshold med gymnastik under konceptet
’Jump for fun’
At LIF tilbyder gymnastik med dygtige og professionelle
instruktører
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At ’Crossfit’, Yoga, ’Knæk skavankerne’, ’Familieræs’ og
Seniorgymnastik dækker alle aldre
At LIF petanque klubben har 30 aktive spillere.
At LIF badminton har mere end 40 aktive spillere.
At LIF er en betydende medspiller i Multihuset
Så hvis du har lyst til at genoptage eller fortsætte din sport, har
vi måske lige det tilbud du skal bruge.

Kunne du tænke dig at vide mere, medvirke eller har lyst til at
bidrage til nye tiltag så se mere på
Facebook.com/lellingeif og www.lellingeif.dk
Glædelig jul og godt nytår
På gensyn i Lellinge Idrætsforening

E-mail: info@lellingeif.dk
CVR: 52640210
Betalings oplysninger:
Danske Bank Reg: 4865 Konto nr.: 0008141126
Mobile Pay: 44184
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Dagli´Brugsen Lellinge
Vidste du…
At Dagli Brugsen Lellinge er en selvstændig Brugsforening i Coop, hvilket vil sige, at den ejes af os selv – Coopmedlemmerne tilknyttet Dagli Brugsen Lellinge. Vi har vores
egne bygninger og de indtjente penge bruges til at opretholde en
moderne og kvalitetsbevidst dagligvarebutik samt lave gode
tiltag, som støtter lokallivet her i Lellinge.
At Morten blev ansat som uddeler af bestyrelsen i foråret
2020, og sammen med den medlemsvalgte bestyrelse, har han og
hans dygtige personale ansvaret for butikken!
At Dagli´Brugsen er grundlagt i 1910 og har sammen med
Lellinge en lang historie. Du kan købe en bog om Lellinges historie i Brugsen.
At hvis der er noget, som du ikke kan finde i butikken
eller som er udsolgt eller du
gerne vil have ind i sortimentet,
så gå til Morten og spørg! Vi er
ikke blege for at tage nye varer
ind op på den måde favne alle
vores lokale borgere…
At som Coop-medlem, er
du medejer af din i
”Tilhørsbutik” (den står på dit
medlemskort), som kan være
din lokale fødevarebutik - lige
om hjørnet. Når du handler i
din ”Tilhørsbutik” opnår du en
større medlemsbonus. Årligt
giver Dali Brugsen Lellinge
4,2% fra krone 1 til egne med-

Coop app
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lemmer oveni standard bonus fra Coop. Standard bonus beregnes som 1% > 500 kr. og så deropad… Hvis du vil skifte
”Tilhørsbutik”, så gøres dette på hjemmesiden Coop.dk, hvor du
logger på og ændrer din ”Tilhørsbutik” til Dagli Brugsen Lellinge. Uddeler Morten hjælper gerne. Hvis du ønsker at blive medlem af Coop, så kontakt Morten og vi betaler dit indmeldelsesgebyr.
At du som medlem af COOP har du mange muligheder…
herunder Coop-App med bl.a. Tilbudsavis, Scan&Betal, Oversigt
over Bonus-kr. m.m.
At Dagli Brugsen Lellinge hvert år ansætter mange lokale
unge mennesker, som derved får erhvervserfaring og inspiration
til deres videre uddannelsesforløb.
At der i Dagli Brugsen Lellinge bliver afholdt forskellige
arrangementer for beboerne i Lellinge – bl.a. de kendte Cooparrangementer ”Smag På Dagen”, Juletræstænding, Vinsmagning, Sommerfest, Sponsering til idrætsklubben og andre arrangementer i Lellinge. Men Dagli Brugsen bruges også som
”mødested” for os lokale, når vi handler og foreningerne, som
bruger lokalerne på 1. sal til møder.
At hver gang, du tanker brændstof på OK-tankanlægget ved Dagli Brugsen Lellinge, kan du bidrage til lokal-idrætten i Lellinge, ved
at dit OK-kort er meldt til
”Lellinge Forældreforening” - dette gøres på hjemmesiden OK.dk.
At hvis du kunne tænke dig at
vide mere eller bare støtte op om
Lellinges Brugsforening, så kig
forbi og få en snak med Uddeler
Morten eller tag kontakt til Formand Linda!

Uddeler Morten og formand Linda
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At Coop har ”Fast lave pris”, som gør, at flere af varerne
er billige som standard. Dagli Brugsen Lellinge holder fokus på
varegrupper som Frugt&Grønt, Kød, Vin, Brød 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 Morten eller en fra bestyrelsen – og allerhelst
direkte.
At Bestyrelsens vision fremadrettet er, at Dagli´Brugsen
fortsat vil være aktiv lokal medspiller omkring mad og mennesker. Det er dig, som forbruger, der er medbestemmende omkring butikkens fremtid. I Brugsen kan du købe en bog om Lellinges historie.
At Dagli Brugsen Lellinge er med på de sociale medier
(Facebook) og gør en stor indsats med at sprede ”her og nu tilbud” og anden information... Bl.a. når der til sommer kommer
ny-opgravede kartofler fra én af de lokale producenter eller
Morten har et godt weekend-tilbud på kød!
Vi glæder os til at se dig i butikken...

Uddeler Morten Juhl,
Formand Linda Alnor,
Næstformand Peter Vestbjerg
Åbningstider, Mandag – Søndag kl. 6.30-20.00, specialåbningstider på helligdage
Facebook: Dagli Brugsen Lellinge

Lellinge Brugsforening vil være aktiv lokal
medspiller omkring mad og mennesker
igennem:
Service
Ansvarlighed
Kvalitet
Synlighed
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Den lokale historie
Henning Mathiesen
Efter halvandet år i ”landflygtighed” kunne vi endelig i
foråret flytte arkivet tilbage til Lellinge, hvor det hører hjemme.
Vi har haft til huse på Lellinge skole siden 1989, hvor Lellinge

Så er vi ankommet med det
sidste læs. Rart
at være hjemme
igen!

Lokalarkiv opstod på baggrund af en udstilling om Lellinge i
gamle dage.
Siden er arkivet vokset stør og roligt, der kommer hvert år
nye billeder og dokumenter til, som kan være med til at belyse
Lellinges historie. Lokalarkivet er såkaldt foreningsdrevet; det
vil sige, at det ejes af Lellinge Beboerforening, som også har det
endelige ansvar for arkivmaterialets sikkerhed. I det daglige bestyres arkivet af to personer - Bodil og så mig.
Hvad indeholder arkivet?
Vi er ikke et museum, så derfor har vi ikke ret mange effekter. Vores primære materialer er populært sagt alt, hvad der
er fladt - billeder, dokumenter, breve, bøger, protokoller osv. Vi
er meget interesserede i billeder, naturligvis, også billeder fra i
dag. For det, der kan synes almindeligt i dag, er jo historie i morgen. Man behøver blot at kigge på historien om skolen i dette
blad, hvor der er fotos fra det nye byggeri. Tænk, hvis vi havde
haft billeder fra byggeriet af skolen for 111 år siden, det ville da
være fantastisk!
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Gadekæret i Lellinge set mod øst. Vejen t.h. er i dag asfalteret plads
overfor Brugsen, huset er Byledet 1 og eksisterer endnu. April 1938.
Lellinge Lokalarkiv.

For tiden arbejder jeg med at beskrive alle Lellinges ejendomme, og til det arbejde er vi meget interesserede i ældre dokumenter, bl.a. måleblade, som viser grundarealernes størrelse
ved udstykningen eller senere ændringer.
Man er altid velkommen til at kigge ind og få en snak. Vi
sælger også bogen om Lellinge skole, som blev udgivet i anledning af skolens 100 års jubilæum i 2009, den koster kun 50 kr. Vi
har normalt åbent mandage i ulige uger fra kl. 19-21, men det
kan dog være uregelmæssigt i disse corona-tider.
Velkommen i Lellinge Lokalarkiv!
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Kontakt Lellinge Lokalarkiv:
Henning Mathiesen, tlf. 56 66 00 77 eller Bodil Nielsen,
tlf. 56 82 11 96.

En aflevering, vi har fået fornylig, består netop af to fotoalbums med en masse fantastiske billeder. Fotografen hed Niels
Olsen, og han ejede gården Kirkely, der lå lige øst for Lellinge
kirke, fra 1928-1942. Bl.a. har Olsen været ude med apparatet, da
Ringstedvej stod for at skulle føres delvis udenom byen. Ved
den lejlighed blev gadekæret, som lå foran Brugsen, fyldt op, og
gadebilledet ændrede sig betragteligt.

Børnehaven i skoven
Vi er en puljeinstitution med kun
40 børn. Vi har både
vuggestue og børnehave. Året rundt
har vi stort fokus på
natur og udeliv.
Skoven er vores
fantastiske ramme
for børnehavebørnene fra april til
november,
hvor
børnene udfordrer
deres krop og sanser. Vores værdigrundlag lægger vægt på læring over hele dagen, og når det kan lade sig gøre, i mindre pædagogiske læringsprincipper. Her er der tid til nærvær og fordybelse. Børnene udvikler en naturlig nysgerrighedog en stor portion fantasi og kreativitet ved at bruge naturens materialer i deres
leg.
Vi ønsker at skabe livsduelige, robuste børn og at støtte
dem til at indgå i forpligtende fællesskaber.
Vuggestuebørnene bruger uderummet på legepladsen i
stort omfang og tager af sted på tur op ad markvejen eller i skoven, når der er mulighed for det.
Vi har en meget engageret forældregruppe. Vi har et tæt
partnerskab med forældrene, både i forhold til børnenes udvikling og en bestyrelse, der er ansvarlige for Skovsneglens drift.
Derudover har vi en fantastisk støtteforening, der bakker
op om Skovsneglens aktiviteter.
Skovsneglen, Markledet 20, Lellinge, 4600 Køge, Telefon
23877055, info@skovsneglen-lellinge.dk
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Velkommen i
Østermarkens Vejforening
Vi har i
Østermarken en
vejforening, som
har til formål at
fremme de sociale aktiviteter i
området og samtidig at være talerøret til diverse
offentlige instanser.
Foreningen drives af frivillige kræfter og ledes af en bestyrelse på tre medlemmer, der alle skal være bosiddende i
Østermarken. Alle vælges for ét år ad gangen på den årlige
generalforsamling. I 2020 har generalforsamlingen ikke været
afholdt på grund af corona-virussen, ligesom der af samme
grund har været skruet helt ned for foreningens aktiviteter.
For tiden har vi meget fokus på trafikstøj og sikkerheden
på Ringstedvej, og vi er i løbende dialog med kommunen og
politiet herom. Vi har også beskæftiget os med nabohjælp i forhold til indbrud mv., og har tidligere i år omdelt materiale om
dette.
Vi har også en facebook-side, som alle medlemmer kan
lave opslag på. Vi ser meget gerne så mange af vore naboer
som muligt som medlemmer i Vejforeningen, det koster kun 35
kroner pr. person om året. Medlemsskab kan opnås ved henvendelse til et af bestyrelsesmedlemmerne, som er:
Formand: Simone Flinthøj, Ringstedvej 95
Kasserer: Jesper Larsen, Ringstedvej 101
Medlem: Henning Mathiesen, Ringstedvej 119
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Gamle og nye billeder
fra Lellinge

Alle fotos ©Lellinge Lokalarkiv.

”Hotellet” blev bygget i 1918 af Lars Jensen. Dengang var
jernbanen mellem Køge og Ringsted netop åbnet, og der kunne
øjnes en god forretning i at huse de forventede rejsende. Men
forventningerne skuffedes, og i stedet har der været udlejet lejeboliger i kortere eller længere tid, indtil hotellet i 1975 blev solgt
til privat beboelse.
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Parti fra Byledet, hhv. 1935
og 2008.

Brødudsalget,
Byledet 4. 1996,
kort tid inden lukning.
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Vidste du, at
Lellinge har
en Seniorklub,
hvor hygge og
samvær er i højsæde, og i år kunne
fejre sit 20 års Jubilæum.
Lellinge Seniorklub
er et samlingssted
for efterlønsmodtagere og pensionister med bopæl i Køge kommune og med særlig tilknytning til
Lellinge.
Man mødes mindst en gang om måneden.
I år har klubben, tros dette års udfordringer, været bl.a.
på Ballerup museum m/frokost, spillet Banko med præmier,
være i Veteranhaven, på Bowlingbanen og mange andre ting.
Skulle du have lyst til at vide mere kan du kontakte Esther Jeritslev på mobil 29 46 20 15 eller mail esther.jeritslev@gmail.com.

Lellinge gadekær før vejudvidelsen. Midt i billedet slagter Bøttchers lade. 1933.
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Perlehytten i Lellinge
Håndlavede glasperler
Annette Lintrup
Perlebrænder
Overdrevsvejen 65
Lellinge
4600Køge
51530216
annette@lintrup.com
(mobilepay)

Mosaik støttes også af
LELLINGE BEBOERFORENING
LELLINGE MENIGHEDSRÅD
LELLINGE VANDVÆRK
LELLINGE IDRÆTSFORENING

Overdrevsvejen 16, Lellinge, 4600 Køge
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LELLINGE - tlf 5682 0324

Dejlig lokalt til daglig!

Grønnevej 25, Lellinge, tlf. 56 82 06 77
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