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Forsiden: Gule rapsmarker og blå himmel. En fredelig majdag i 
Lellinge. (Foto H. Mathiesen) 
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Det er forår igen 
 
Efter hvad der kan forekomme som to års vinter, er for-

året endelig kommet igen! Solskin og nyudsprungne bøgetræer 
har overtaget efter den grå vinters mørke, og håndtryk og kram 
har overtaget efter mundbind, håndsprit og albuestød. 

 
Alting synes igen, som det altid har været, selv om det af 

og til kan være svært at ”løbe tingen i gang” igen. Efter i lang tid 
at have enten ligget i dvale eller i hvert fald være indrettet efter 
alle mulige særregler, er de forskellige aktiviteter ved at komme 
rigtigt i gang igen, hvilket man kan forvisse sig om i denne ud-
gave af Mosaik. 

 
Der venter mange oplevelser i den kommende tid, både 

på kort og lidt længere sigt. Der er spændende planer for Vi-
kingeborgen, mange forskellige aktiviteter er planlagt i Multihu-
set og de mange forskellige idrætter fra fodbold til petanque kø-
rer for fuld skrue. Og hvad sker der på sfo-grunden i grunden? 

 
Der er masser af aktiviteter, man kan deltage i. Og passer 

det ikke lige med de organiserede aktiviteter, kan man altid gå 
eller løbe en tur i Lellinges dejlige natur. Eller hvad med en 
madpakke, lidt drikkelse og en tur i Skovhusvænge - det behø-
ver ikke være så dyrt eller omstændeligt at få en dejlig oplevelse. 

 
God fornøjelse med dette Mosaik! 
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Lellinge Beboerforening 
 
Lellinge Beboerforening er hele Lellinges forening, uanset 

om du bor til leje, bor i en andelsbolig eller ejerbolig. Vi sikrer 
nemlig at fællesskabet i Lellinge får de bedst mulige vilkår. Det 
har vi gjort ved løbende at mødes med vores lokale politikere og 
embedsfolk i Køge kommune, for på den måde at sikre, at der 
kommer fokus på vores ønsker. Og dermed øge chancen for at 
ønskerne gennemføres. Beboerforeningen har bl.a. sikret at der 
blev etableret et fortov i s-svinget på Overdrevsvejen, at der blev 
bygget ældrevenlige lejeboliger, at vi fik det flotte Multihus. I 
øjeblikket er det Borgring-museet, en shelterplads og etablering 
af gode stiforbindelser i Lellingeområdet, der er fokus på i bebo-
erforeningen. 

Dertil arrangeres f.eks. fastelavn, banko, sankthansbål, 
affaldsindsamling og halloween sammen med kirken. 

 
Vores seneste tiltag er søndags-matiné som vi håber at 

gennemføre den anden søndag i hver måned.  
Første gang var byttedag den 10. april hvor mange var mødt op.  

Se billederne på vores Facebook side ”Dit Lellinge”. 
 

Der er blandt andet følgende forslag til søndags matiné: 
For familien kan der være byvandring, spillecafé, fællesspisning, 
syng sammen, løb og bold, havespils-dag og trylleshow. 

For voksne: Hobby inspiration, tøjbyttedag, foredrag, 
vandværket, lokalarkivet, quiz, haveforedrag, bytte stiklinger, 
rejseforedrag, fodboldtræning med landsholdet, Jan Poulsen, 
Borgringen (hvad skal der ske), energi-klima og bæredygtighed. 

 
For børn: Tumledag-sanglege og for unge filmeftermid-

dag. 
 Vil du være med, så meld dig ind i Lellinge Beboer-
forening. Det kan du gøre ved at sende en mail til 
kasserer@ditlellinge.dk 
Prisen er 75,- kr. om året, dog kun 50,- kr. for pensio-

nister. 
 

mailto:kasserer@ditlellinge.dk


5 

Shelter på Savværksgrunden 
 
Interessen for naturen har de senere år blandt andet med-

ført, at et stigende antal familier ønsker at kunne overnatte ude 
om sommeren. Det er i høj grad muligheden for at kombinere 
friluftsliv med venner 
og familie, der gør 
shelterne så populæ-
re. Naturoplevelser, 
samvær med grup-
pen og det at give 
andre en naturople-
velse er det, der væg-
ter højest for mange – 
særligt børnefamilier-
ne.  

 
Det har i længere tid været Lellinge Beboerforenings store 

ønske at kunne tilbyde et shelter til Lellinges beboere, og også at 
kunne vise smukke Lellinge og dens natur frem for andre med 
interesse for grønt og fred. Den gamle Savværksgrund med sine 
søer, buske, træer og biodiversitet vil være et oplagt sted for et 
shelter med bålplads. Savværksgrunden ligger i byzone, og er 
omfattet af rammeplan 6-02 for Lellinge og er udpeget til rekrea-
tivt område. 

 
Det vil det være muligt at komme til fods, på cykel eller i bil. 
Ydermere stopper bussen på Ringstedvej ved Dagli’Brugsen, 
hvor det er muligt at fortage de sidste indkøb, inden man begi-
ver sig hen til shelteret.  

 
Shelteret bliver placeret på den gamle savværks-

grund i det fjerneste hjørne. Shelteret lægges tæt ved 
buskadset, så det indgår i området og så både mor-
gen- og aftensol kan nydes. Omkring huset bliver 
opført en bål- og grillplads med bænke omkring. 

 
Et muldtoilet ville blive placeret ved shelteret 
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som en praktisk toiletløsning til brug i naturen. Toilettet bliver 
placeret over en opsamlingstank, hvor der tilsættes noget muld. 
Herefter vil efterladenskaberne omdanne sig til kompost, på den 
helt naturlige måde.  

 
På den gamle Savværksgrund, området afmærket med 

rødt, har Køge Kommune udlånt et areal på ca. 10x20 m til Lel-
linge Beboerforening. 

 
Adgang til området vil enten være fra Overdrevsvejen 

eller Banestien ved Multihuset. Begge steder er der parkerings-
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muligheder. Herfra skal man til fods begive sig til området. Det 
vil være forbudt at køre med motorkøretøj. 

 
Der bygges to sheltere med hver fire sovepladser, som vist 

på nedenstående billeder. Størrelsen på et shelter er ca. inkl. tag-
udhæng 3,10 m bredt, 3,00 m dyb og 2,0 m på det højeste sted. 
Liggeareal er ca. 2,7 x 2,2 m. 

Shelteret er udført i træ med påsvejset sort tagpap på ta-
get. Træet vil være påført træbeskyttelse. Shelteret vil stå på fire 
betonfliser og kræver derfor ikke fundament. 

Størrelsen på et muldtoilet er ca. inkl. tagudhæng 2,30 m 
bredt, 2,30 m dyb og 2,5 m højt. Når beholder under toilettet vil 
det blive tømt. 

 
Foreningen vil lø-
bende hen over 
sommeren slå en 
bred græssti fra 
Overdrevsvejen til 
shelterområdet , 
samt sørge for, at 
pladsens græs er 
slået og beskåret for 
buske og grene. 
Der vil blive opsat 

en 80 liter affaldsbeholder, som vil blive tømt hver gang der slås 
græs. Samtidig med ovenstående vil der blive fjernet affald efter-
ladt på området, og shelter samt muldtoilet vil blive tilset for 
skader og hærværk. Der vil blive opsat ordensreglement for 
brug af pladsen med oplysning om, at brugen af pladsen skal 
ske under hensyn til beboerne i området. 

 
Vi har nu endelig fået byggetilladelse på shelter 

og muldtoilet og vi forventer at starte på byggeriet i 
maj, når Køge kommunen har ryddet området.  

Shelter og muldtoilet vil blive opført af vores 
egen Claus Funder og udgifterne er foreløbig delvis 
sponsoreret af tipsmidlerne. 
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Midlertidig legestue  
i Vemmedrup Børnehave 

 
af Hanne Mathiesen, dagplejer 

 
Indtil for to år siden mødtes dagplejere og børn i Vem-

medrup-Lellinge en gang om ugen i vores legestue i Vem-
medrup. Børnene havde mulighed for at være sammen i større 
grupper end de 3-4 børn, de kender fra deres dagligdag. Det 
skabte nye venskaber, muligheder for at se verden fra et andet 
perspektiv og øvelse i at være sammen i en større børne- og 
voksenflok. Derudover er legestuen et rum, hvor der er faglig 
sparring blandt de voksne og bliver arrangeret kommende 
lege- og læringstemaer for børnene. 

 
Samfundet er 
nu åbnet igen, 
men legestue-
lokalerne er 
ikke længere 
til rådighed. Vi 
har savnet vo-
res legestue 
rigtig meget, 
og blev derfor 
virkelig glade, 

da Vemmedrup Børnehave fik den idé, at vi, indtil børnehaven 
efter sommerferien igen er fuldtallig med nye børn, en gang 
om ugen kan låne et af deres lokaler til at mødes i. Vem-
medrup Børnehave er ikke noget nyt bekendtskab for os i dag-
plejen. Igennem mange år har vi haft et brobygningssamarbej-
de, hvor vi med de store børn, som snart skulle videre, har 
besøgt børnehaven for at synge med en pædagog og de yngste 
børn fra børnehaven. Det har givet dagplejebørnene mulighed 
for at snuse til børnehavelivet og i alle årene været en stor suc-
ces for børn og forældre.  

Men vi har ikke tidligere haft mulighed for at besøge 
børnehaven med legestue for øje, og en strålende solskinsmor-
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gen i april pakkede vi således hver især cyklerne og mødtes i 
Vemmedrup Børnehave, fulde af forventninger om at skulle i 
legestue en hel dag. Og alle forventninger blev indfriet. Vi blev 
budt velkommen med masser af varme og store smil af persona-
let i børnehaven og følte os godt modtaget og meget velkomne 
hele dagen igennem. Vi legede først ude på legepladsen, hvor 
børnehavebørnene var nysgerrige; de snakkede med vores min-

dre børn og syntes, at det var vældig 
spændende at få besøg. Da vi kom 
indenfor, var stuen gjort klar til dag-
plejebørnene, hvor al det legetøj, der 
passer til vores aldersgruppe, var 
fremme. Og sikke noget legetøj! Der 
var prinsessekjoler og legoklodser, 
biler, dukkehuse og skumpuder og et 
mini sofahjørne med stole, sofa og 
gulvtæppe, hvor man kunne læse bø-
ger, klatre op og ned eller tage et lille 
hvil, hvis man trængte til dét. Et høj-
depunkt var de små toiletter og hånd-
vaske, hvor man kunne øve sig i at 
tisse og vaske hænder – også næsten 
uden voksenhjælp. Det var nyt for 

vores børn, som ikke har prøvet at være i legestue før, og bare ét 
eksempel ud af rigtig mange på den værdi, som legestuen har. 
Denne tirsdag blev der også sunget med de yngste børnehave-
børn, og der blev sunget af hjertens lyst. Alt var spændende, og 
der blev oplevet med alle sanser og smil på alles læber. 

 
Bagefter skulle der spises madpakker og soves middags-

lur, og her var de voksne spændte, da de fleste børn skulle sove 
på madrasser i stedet for barnevogne, som de er vant til. Men 
den dejlige dag og de store oplevelser gjorde, at alle faldt i søvn 
med det samme og sov til kl. 15.00, hvor vi pakkede sammen og 
kørte hjem. 

 
Tusind tak for en dejlig dag til leder og personale i Vem-

medrup Børnehave. Vi føler os så godt taget imod og glæder 
os til fortsat at besøge jer en gang om ugen den næste periode. 
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Lellinge Kirke 
 
Af sognepræst Jacob Kleofas 
 
Forår og sommer betyder solskin, aktivitet og bevægelse. 

Efter to år, hvor det meste var lukket ned pga. corona og vi skulle 
holde afstand, kan vi nu igen nyde nærværet, samværet og fæl-
lesskabet på kryds og tværs. 

Vi har haft en skøn påske i Lellinge Kirke med mange og 
dejlige gudstjenester.  

 
Nu ser 

vi frem til 
forårets øv-
rige højtider 
ved Kristi 
Himmelfart, 
hvor I kan 
deltage på 
Himmelske 
dage i Ros-
kilde. Lørdag i store bededagsferien, hvor årets tre konfirmander 
bliver konfirmeret. Til pinse afholder vi fælles pinsegudstjeneste 
i Højelse Præstegårdshave den 5. juni kl. 10.30, hvor alle kirker-
nes ansatte, kor og musikere medvirker og efterfølgende er der 
fællesspisning. Igen i år arrangerer Lellinge Menighedsråd ud-
flugt for sognets pensionister onsdag den 10. aug. 2022. Der er 
afgang fra Dagli´Brugsen kl. 13.00. Der bliver som sædvanlig 
hængt en tilmeldingsliste op i Dagli´Brugsen fra 1.-31. juli. Og i 
slutningen af august kan vi se frem til årets sommerkoncert. 

Så solskin, aktivitet og bevægelse forekommer også i Lel-
linge Kirke. Og måske du har opdaget, at kirkebladet er blevet 
udskiftet med en månedlig annonce i Ugeavisen Køge, at pasto-
ratet har fået ny hjemmeside og vores nye logo skaber stor glæde 
i manges øjne.  

 
I ønskes alle en dejlig, varm og skøn sommer med masser 

af oplevelser og fællesskab i og udenfor Lellinge Kirke. 
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Kreaklubben i Multihuset 
 
Åhhhh, hvor er det skønt, at samfundet er åbnet op … 
 
Vi kan nu igen mødes hver anden tirsdag i Multihuset til 

kreative sysler. Nogle strikker, andre hækler og nogle kommer 
helt uden håndarbejde, men med godt humør. 

Hovedsagen er, at vi hygger os. Vi drøfter strikkeopskrif-
ter, garnkvaliteter, teknikker og andre ting, der ikke nødvendig-
vis har noget med garn at gøre. 

Men det er selvfølgelig en 
fordel, at man kan holde 
garnsnakken ud. Vi er nys-
gerrige på hinandens projek-
ter og hjælper og vejleder 
hinanden undervejs. 
Da corona forbød os at sam-
les i Multihuset sidste som-
mer, mødtes vi på terrasserne 
hos hinanden. Det var en rig-

tig god løsning på at holde liv i strikkefællesskabet. 
Vi har ikke nogle særlige vedtægter, men vi betaler en tier 

for kaffen pr gang. Og hvis nogen føler for at tage sødt med, gør 
de det. 

Overskuddet af kaffeindtægten brugte vi til vores julefro-
kost, som vi holdt hjemme hos Bettina i november. Det var rigtig 
hyggeligt - garn og kaffe blev skiftet ud med vin og festlige ind-
slag. 

Andre tiltag planlægger vi løbende. Vi har haft et filtekur-
sus, hvor Susanne har undervist os i at filte sutsko, og et nyt ét er 
på vej. Vi har også snakket om et blomsterkursus, men det er 
blevet udsat grundet corona. 

Vi er mellem 8 og 12 stykker, der mødes tirsdage i lige 
uger. Vi får løbende nye medlemmer, og det er vi glade for. For-
men er løs og uforpligtende, og man kommer, når man har tid. 
Vi hjælpes ad til at lave kaffen og stole op, når vi går hjem. 

 
God strikkelyst derude - jeg håber vi ses, Gudrun 
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Medlem af Coop 
 
Velkommen til Lellinge - en aktiv landsby, hvor vi værner 

om sammenhold og at bibeholde og udvikle de aktiver, der gør 
det attraktivt at bo i vores skønne by. 

Dagli´Brugsen Lellinge er en af vores vigtige aktiver og vi 
glæder os til at byde dig velkommen og håber du vil støtte op 
om den og handle der.   

Som Coop-medlem får du Standard bonus 1% i alle Coop-
butikker, 4,2 % i bonus i din ”Din Tilhørsbutik” og hele 15% på 
både Änglamark og Thise produkter, hvis du har oprettet en 
PrimeKonto. Desuden får du medindflydelse på din ”Din Til-
hørsbutik” sammen med den medlemsvalgte bestyrelse. 

 
Din Coop App bruges til at 

se tilbud og aktivere dem i butik-
ken. Du bruger den også til at købe 
ind via ”Scan&Betal”, betale med 
din PrimeKonto eller skifte 
”Tilhørsbutik”. Hvis du vil have 
hjælp til Coop App, så kontakt 
Morten eller en fra bestyrelsen. 
Morten kan også oprette dig som 
Coop-medlem – vi betaler de 200 
kr. i oprettelsesgebyr! 

 
Dagli’Brugsen Lellinge er etableret i 1910, og bestyrelsens 

vision er at være aktiv lokal medspiller omkring mad og menne-
sker. Det er dig som forbruger, der er medbestemmende om-
kring butikkens nutid og fremtid.  

Dagli Brugsen Lellinge er en selvstændig Brugsforening i 
Coop, hvilket vil sige, at den ejes af de Coop-medlemmer, som 
er tilknyttet Lellinge. Vi ejer vores bygninger, og de indtjente 
penge bruges til at opretholde en moderne og kvalitetsbevidst 
dagligvarebutik samt lave gode tiltag, som støtter lokallivet her i 
Lellinge. 

Dagli’Brugsen Lellinge ansætter hvert år mange lokale 
unge mennesker, som derved får erhvervserfaring og inspiration 
til deres videre uddannelsesforløb. 
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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 én fra bestyrelsen – og allerhelst direkte.  

 
Dagli Brugsen tilbyder et stort sortiment til konkurrence-

dygtige priser – bl.a. på mælk og kød. Følg også med på Face-
book, når Morten lægger gode weekend-tilbud op eller andre 
informationer. 

Vi tilretter løbende et supplerende sortiment efter ”vind 
og vejr”. Bl.a. er der lige kommet forårsblomster til haven ude i 
teltet på p-pladsen, til sommer kommer der nyopgravede kartof-
ler fra én af de lokale producenter og til jul får vi dejlige ænder.  

Hvis der er noget, som du ikke kan finde i butikken eller 
du gerne vil have ind i sortimentet, så gå til Morten eller hans 
søde personale og spørg! Vi er ikke blege for at tage nye varer 
ind og på den måde favne alle vores lokale borgere… F.eks. er vi 
kendt for vores store udvalg af veganervarer og glutenfrie pro-
dukter. 

I Dagli Brugsen Lellinge bliver der jævnligt afholdt for-
skellige arrangementer for beboerne i Lellinge – bl.a. den lands-
dækkende ”Smag På Dagli-Dagen”, juletræstænding, vinsmag-
ning, sommerfest, sponsering til idrætsklubben og andre lokale 
arrangementer i Lellinge. Og så er Dagli’Brugsen det naturlige 
”mødested”, når vi handler. 

 
Vi håber du vil følge med på vores Facebook side ”Dagli 

Brugsen Lellinge” og glæder os til at se dig i butikken, 
Mvh. Bestyrelsen  
 
Info: 
Uddeler: Morten Juhl, Formand: Linda Alnor, Næstfor-

mand: Peter Vestbjerg 
Åbningstider: Mandag–søndag kl. 6.30-20.00, special-

åbningstider på helligdage (vi har åbent alle dage hele året 
rundt). 

Tilbud på: Facebook ”Dagli Brugsen Lellinge” og Coop 
App. Kontakt: Morten Juhl, mobil 2860 5325. 
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At passe på …noget! 
 
Af Lotte Trinhammer, Naturlig Praksis, www.naturligpraksis.dk 

 
Forårets første kludetæppe af blomster kigger op fra jor-

den, netop som vi har afsluttet vinterens indendørs yogaklasser i 
Multihuset. 

Rigtig mange deltagere har vi haft, op mod 45 tilmeldte og 
vel et gennemsnit på 25 der møder frem på dagen. 15 år har vi 
efterhånden haft en yogaklasse i Lellinge IF, og der er flere i 
klassen der har været med hele vejen! Denne vintersæson har vi 
været forskånet for nedlukninger, og deltagerne har vist stor 
ansvarlighed. Vi har passet godt på hinanden. 

Og det at passe på hinanden starter jo hos den enkelte. En 
opmærksomhed på hvordan ”jeg” har det eller agerer i sammen-
hængen. Mon det der i første omgang driver deltageren til en 
yogaklasse netop er behovet for at passe på? Det kan være en 
interesse i at passe på kroppen. Få den bevæget igennem og må-
ske brugt på andre måder der supplerer og vedligeholder i for-
hold til den daglige brug. Det kan være behovet for at trække 
vejret helt ned i maven og få lidt ro i hovedet. At passe på sig 
selv og få ladet batteriet op igen. 

Eller det kan være nysgerrigheden på forbindelse. Forbin-
delse i krop, sind og til det som er større end den enkelte. Og via 
den kontakt en forøget bevidsthed om at vi alle har en rolle i 
passe på hinanden. 

Men det starter dér, hvor vi passer på os selv.  
Efter vinterferien i år tog vi fat på ”Kriger-solhilsen”, som 

er et sæt kraftfulde kropslige figurer, der inviterer til at stå fast 
forankret og forbundet fra jord, gennem hjertet til himlen. At 
have retning, udsyn og fokus. Og aldrig at glemme humoren, 
altid være villig til at invitere legen og livets mysterium inden-
for. Det tilfældige rod og kaos der også er naturens orden. 

At opnå styrke til at forholde sig til det som er, det ”de 
kalder virkeligheden”, er måske den største lære i at passe på 
….det hele! 

Nu gå vi snart ”på græs” – et nyt tæppe, et nyt underlag. 
Og når efteråret banker på, ses vi igen i Multihuset til torsdags-
Yoga! 
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Badminton i Lellinge IF 
 
Badminton har de seneste år oplevet en kæmpe tilgang af 

nye hold som ønsker at motionere i Multihuset. inden huset blev 
taget i brug var kun 3 hold i Lellinge samt 4 i Skensved under 
Lellinge idrætsforenings vinger. Nu er alle samlet i Multihuset 
og dags dato er der 24 aktive hold tilmeldt. Og der er stadig ledi-
ge tider… 

Så hvis du 
har lyst til at spille 
badminton så ring 
eller skriv til un-
dertegnede. Det 
koster kun 900 for 
en bane i en hel 
sæson. 

Du finder os 
på Lellingeif.dk/
badminton 

Kontakt Brian Sørensen, BriSor60@hotmail.com - Mobil 
2874 3931 

 

Knæk Skavankerne 
 
“Og så blev det sandelig mandag igen” 
Ja, det får jeg sagt nogle gange i løbet at sæsonen. Men jeg 

får også sagt: ”ret holdning - løft brystet - sænk skuldrene, 
spænd op i maven osv. Ja hele holdet kender remsen efterhån-
den… “og tag lige de sidste 8“. 

 
Og troligt gør holdet, hvad der bliver sagt … og alligevel 

ikke… for hos os er der plads til de enkelte skavanker… så stort 
set alle har deres helt egne øvelser indimellem, for det er utroligt 
vigtigt at få trænet  - helt lige meget hvilket niveau man er på, så 
hos mig træner man individuelt sammen. 

 
Personligt glæder jeg mig hver mandag aften til at møde 
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hele holdet, hvor der er plads til søde drillerier og seriøsitet. Bå-
de med måtter, bolde, vægte og elastikker, ja så fylder vi salen 
godt ud når alle 25 er fremmødte. 

 
Lidt forkælelse skal der også være plads til, så timen slut-

tes af med afspænding. Det er en lige så vigtig del at huske i sit 
ugentlige træningsprogram, for at skabe ro og balance i krop-
pen. 

 
Efter en lang hård Corona tid med en del træningsudfor-

dringer er det nu skønt at være tilbage til en rimelig normal træ-
ningsgang. Vi nærmer os sæsonens afslutning, men det ser vi nu 
også frem til, da holdet her er gode til at hygge sammen med 
spisning og gåture. Ja vi kan det hele her i Lellinge, træning og 
sammenhold i Lellinge Idrætsforening… så bliver det ikke me-
get bedre. 

 
Så savner du et hold i ugens træningsprogram, eller bræn-

der du for selv at blive instruktør, så kontakt os blot og LIF vil 
hjælpe godt på vej. 

 
Vi ses! 
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Fodbold i Lellinge IF 
 

Dame senior 16 + 
Lellinge IF har hold til-

meldt 8-mands og der trænes 
hver mandag kl 18:45. Der er 
ca. 20 i  truppen, og vi ønsker 
at blive ENDNU flere, hvor 
der er plads til alle. Det er 
med sved på panden og højt 
humør til alle træninger. Man 
bestemmer selv om man bare 
vil træne, eller også har lyst til 
at spille kampe. 

Kontingent 400 kr./halvår. 
Kontakt: 
Træner Flemming Ipsen tlf. 28691371 
Holdleder Elisabeth Arnvig tlf. 40320007 

Herre senior 16 + 
Lellinge IF har to hold (serie 4 og serie 6). Det er én stor 

trup, og der trænes sammen hver tirsdag kl 19:00 – 21:00. 
Vi vægter det sociale meget højt med flere arrangementer 
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om året og spisning ca. en gang om måneden. Til dig der gerne 
vil træne med en hvis seriøsitet og gerne vil spille kampe. 

Kontingent 400 kr./ halvår 
Kontakt: 
Christian Gullemann tlf. 60104862 
Morten Egeskov tlf. 23662349 

 
Motionsbold. 

Nystartet hold 12 + 
Der trænes sammen med old boys og veteran mandage kl 

18:30 – ca. 20:00. Vi spiller og hygger sammen, hovedsageligt 
med lidt opvarmning og spil til to mål. Til dig der bare vil holde 
sig i gang og få lidt sved på panden med det sjoveste legetøj, 
fodbolden. Her spilles ingen kampe. 

Kontingent 100 kr. / halvår 
Kontakt: 
Peter Graabeck-Wintsentsen tlf. 23831819 
Jesper Spring tlf. 20873469 
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Også forår for Lellinge Lokalarkiv 
 

af Henning Mathiesen 
 
Det har været en lang og sej tid for arkivet. Nedpakning, 

lukning, corona og ja, I kender hele møllen. Kort efter corona-
restriktionerne blev indført i 2020, flyttede vi tilbage til Lellinge 
efter halvandet år i eksil. Siden har arkivet været lukket, og først 
nu skal vi til at forsøge at finde en ny rutine. I nye omgivelser og 
i en helt anderledes situation, end vi har prøvet før. 

Men vi skal nok få gang i det, og foreløbig har vi fastsat en 
fast åbningstid den første tirsdag i måneden kl. 19-21, og ellers 
efter aftale. Måske laver vi det om senere, hvis det viser sig ikke 
at være hensigtsmæssigt. Men man er absolut velkommen til at 
ringe, hvis man gerne vil se noget i arkivet, eller hvis man har 
noget at aflevere. Vi holder lukket i juli og august, men vi tager 
stadig telefonen! 

 
Hvis du skulle være interesseret i at hygge sammen med 

os i arkivet på mere fast basis, er du også meget velkommen! 
 
Selv om arkivet ikke har været åbent i lange tider, er der 

blevet arbejdet, ret meget, endda. Således er den store pukkel af 
afleverede sager blevet registreret og anbragt trygt og godt i ar-
kivets samling. Der er nemlig fortsat tilgået arkivet forskellige 
ting, senest en mængde materiale om børnefesterne, fortrinsvis 
fra 1990’erne. 

 
Én af de seneste afleveringer består af en del gruppefotos 

fra Lellinge Gymnastikforening, forløberen for Lellinge IF. Her-
iblandt det ikoniske foto af herre- og damegymnaster fra 1910, 
som ses på næste side. 

 
Desværre er kun én af personerne identificeret, nemlig 

herren med overskæg. Det er gårdejer Hans Chr. Pedersen, 
Disvrågård, som også ser ud til at være holdleder og instruktør.  

 
Bortset fra det er billedet interessant på flere andre måder. 
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Det er som sagt fra 1910, og taget foran gymnastikhuset i Lellin-
ge. Det blev bygget og taget i brug i 1909, og dette skyldtes ikke 
mindst lederen af gymnastikforeningen, netop Hans Chr. Peder-
sen. Fotografiet er rent teknisk fremragende, og personerne 
fremstår så levende, som kunne det være taget i dag. Der er in-
gen tvivl om, at kvindernes dragter er hjemmesyede. Jo, det er 
en stolt flok gymnaster fra Lellinge foran deres nye gymnastik-
sal! 

 
Det ville have været helt fantastisk, hvis vi havde kendt 

navnene på personerne. Vi har sikkert navnene på flere og ken-
der dem i andre sammenhænge, men vi har ikke længere nogen 
mulighed for at kæde billede og navne sammen. Dog - hvis du 
skulle sige ”HOV - det er min oldefar eller oldemor”, så vil vi 
meget, meget gerne høre fra dig! Vi anslår, at personerne er mel-
lem 15 og 25 år gamle, altså født mellem 1885 og 1895. 

 
Og som sædvanlig vil jeg bruge spaltepladsen på at opfor-

dre alle, der rydder op på lofter og i kældre til at aflevere materi-
ale til Lellinge Lokalarkiv.  
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Jens Emil og Trelleborghuset 
 
af HenningMathiesen 

 
Vikingeborgen Borgring er kommet for at blive. Ja -  

”borg” er måske så meget sagt. Udover det smukke landskab er 
der ikke så meget spektakulært over vikingeborgen, når man står 
på toppen af bakken og kigger over mod den ringformede grus-
sti. Men der er ingen tvivl om, at fremtiden i Lellinge bliver vi-
kingetid, og at vi nok skal komme til at mærke det både på den 
ene og den anden måde. 

Og så er det ikke engang første gang, der har været vikin-
getid i Lellinge. I slutningen af 1930’erne lød der daglige økse-
hug på ”det lille savværk” på Lellinge Overdrev. Store egeplan-
ker blev hugget til, de skulle bruges til opførelsen af et vikinge-
hus på ringborgen Trelleborg ved Slagelse. Og selv om Slagelse 
næppe kan kaldes lokalt, er det alligevel en historie med tilknyt-
ning til Lellinge. Interessant er den tilligemed, så derfor kommer 
den her: 

I modsætning til Borgring i Lellinge har Trelleborg været 
kendt i århundreder. Jorden omkring den har været forholdsvis 
urørt, og voldene har ligget i 1000 år som et upåagtet muldskud i 
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landskabet. Men i 1934 påbegyndte Nationalmuseet en udgrav-
ning og undersøgelse af området, og først på dette tidspunkt 
blev voldanlægget henført til vikingetiden. Udgravningen blev 
ledet af den erfarne arkæolog Poul Nørlund, som havde mange 
væsentlige udgravninger bag sig. Undersøgelsen af Trelleborg 
blev igangsat netop på dette tidspunkt, fordi en lokal motorcy-
kelklub ville leje arealet og bruge det til racerbane. Nationalmu-
seet syntes dog lige, man ville tjekke, hvad det egentlig var, man 
havde med at gøre her. 

Og hvad det viste sig at være, behøver vi nok ikke kom-
me nærmere ind på. Det er stadig det mest velbevarede og stor-
slåede ringborgsanlæg i Verden med 4 x 4 langhuse indenfor de 
stadig eksisterende volde, samt 15 huse i den ydre ring plus en 
stor begravelsesplads med rigtig mange vikingegrave. Motorcy-
kelbane blev det heldigvis aldrig. 

I løbet af udgravningsprocessen besluttede Nationalmu-
seet at opføre en rekonstruktion af ét af husene, som de afdæk-
kede stolpehuller havde indikeret størrelse og form på. Huset 
skulle opføres i egetræ, og det egetræ fik man fra Gl. Kjøgegårds 
skove. Træet skulle opskæres på 
Lellinge Savværk, men det skul-
le hugges til med økse, som man 
oprindelig havde gjort, og det 
var ikke så let at finde nogen, 
der forstod at bruge en skarøkse. 
Da arkitekt C.G. Schultz, som 
havde tegnet rekonstruktionen, 
en dag var på savværket, spurg-
te han savværksejeren, Ole Ras-
mussen, om han kendte nogen, 
der kunne håndtere sådan et 
gammelt stykke værktøj. Jo, det 
mente han da, at hans morbror 
Jens Emil kunne, og han boede 
endda i Lellinge, så de kunne jo 
gå over og spørge ham. 

 
Jens Emil Pedersen var født i 1881 i Vemmedrup. Han 

blev udlært som tømrer og var derefter på valsen i nogle år. I 
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1924 købte han en 
grund, udstykket fra 
Vestergård, hvorpå han 
byggede hus, i dag Vin-
kelstien 16. Han fik ar-
bejde på Lellinge Sav-
værk, men havde sagt sit 
arbejde op, ”gået i hi”, 
som han sagde, da han 
blev kontaktet af arkitek-
ten om byggeriet af vi-
kingehuset. En iskias 
plagede ham, men tan-
ken om det spændende 
byggeri var alligevel for 
tiltrækkende. Der blev 
aftalt en løn på 2 kr. i 
timen. ”Det syntes arki-
tekten godt nok var lov-
lig rigeligt,” fortalte Jens 
Pedersen til Hus & Hjem 
i 1954, ”men da jeg gjor-
de ham opmærksom på, 
at jeg selv skulle udrede ulykkesforsikring og alt det andet, slog 
han til, men kun for en uge på prøve.” Da de første planker blev 
undersøgt på kryds og tværs, var Jens Emil ansat. ”Jeg vidste, vi 
nok skulle komme godt ud af det,” fortalte arkitekt Schultz sene-
re. 

 
Plankerne skulle hugges til i Lellinge, og den 12. maj 1939 

gik Jens Pedersen i gang med skarøksen på det lille savværk, i 
dag Overdrevsvejen 81. De svære egeplanker var 10-15 cm. tykke 
og havde en bredde fra 30-80 cm. og var altså ikke skåret ensartet 
ud. De blev hugget til med skarøksen og tilpasset hinanden, så 
de kunne danne en tæt væg. 

”Da jeg var færdig med arbejdet, kom arkitekt Schultz en 
dag ud og spurgte, om jeg ikke kunne tænke mig at rejse huset.” 
fortæller Jens Emil. ”Jeg tyggede lidt på det og svarede, at hvis 
jeg kunne få en omhyggeligt udarbejdet tegning af huset, så gik 
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det vel nok. Men så sagde arkitekten til mig: ”Tror De, de havde 
arkitekttegninger for 1000 år siden?” Og derved blev det.” Vide-
re fortæller han: 

”Jeg kom til Trelleborg og begyndte at rejse huset. Til 
hjælp havde jeg tømrer Axel Hansen fra Køge, som har været 
med i arbejdet et par år. Vi begyndte med at bygge husets væg-
ge, plankerne blev gravet 70 centimeter ned i den faste lerjord. 
Hvis jorden var løs, gravede vi endnu dybere og lavede et fast 
fundament af ler. Da væggene og gavlene stod, begyndte vi på 
tagkonstruktionen. Det var ikke noget let arbejde, da væggene 
buede og ikke alle steder lige meget, da egetræet jo kan være 
lidt genstridigt. Men jeg fik at vide, at taget skulle have en vin-
kel på 45 grader, og så var der jo ikke andet at gøre end at gå i 
gang og tilpasse hver enkelt bjælke og spær i den længde, der 
passede det pågældende sted. Som følge af, at væggene buer, 
måtte tagryggen også bue, for at taget ikke skulle blive hult. 

Der er kun brugt trænagler til at 
samle plankerne. Omkring 1500 store 
trænagler har jeg lavet til at slå plan-
kerne sammen med. Det vil sige, da 
vi skulle sætte tagspånerne på, blev 
det nødvendigt at bruge rigtige søm. 
Naglerne til spånerne var ganske vist 
lavet, men det ville blive for dyrt at 
slå alle de 18.000 tagspåner fast med 
trænagler. Træspånerne er det eneste 
ved huset, der ikke er håndlavet. De 
er lavet på et maskinsnedkeri efter 
en tegning, jeg fik sendt herned fra 
en norsk stavkirke.” 
 

Under arbejdet med rejsningen af huset var Jens Emil Pe-
dersen og Axel Hansen – og i en periode også Chr. Olsen fra 
Svansbjerg – indkvarteret hos gårdejer Alfred Nielsen på Lille 
Trelleborg. Når Jens Emil skulle hjem til Lellinge og se til det 
derhjemme, cyklede han de 60 kilometer i al slags vejr. Men en 
dag i 1944 var det slut, og man kunne indvie det flotte byggeri, 
foretaget af en tømrersvend fra Lellinge – uden tegning! Jens 
Emil regnede med, at der til tømmeret var brugt 75 store egetræ-
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er, så der er ingen tvivl om, at øksen har været slebet op nogle 
gange. Bygningen er 29,5 meter lang, 7,8 meter bred på midten 
og 3,85 meter i gavlene. Selv om rekonstruktionen allerede un-
der byggeriet blev kritiseret af andre fagfolk for ikke at være 
helt historisk korrekt, er det dog et imponerende byggeri, som 
jo også står på stedet endnu i dag. Byggeriet fra 1939-43 er an-
giveligt verdens første forsøg på en videnskabelig rekonstrukti-
on af et historisk bygningsværk. Bygningen blev gennemreno-
veret i starten af 1980’erne og hele Trelleborganlægget er be-
stemt et besøg værd. 

 
Jens Peter Emil Pedersen døde den 23. december 1957 og 

blev begravet på Lellinge kirkegård. 

Tegning over Trelleborg-
anlægget. 

 
 
Et smukt foto af Jens 
Emils imponerende ar-
bejde. 1954 
(Kgl. Bibl.) 
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Seniorklubben 
 
Lellinge har også en Seniorklub, hvor hygge og socialt 

samvær er i højsædet. 
Klubben har eksisteret siden 2000, så den kan i år fejre 22-

års fødselsdag. 
Klubben er en del af Lellinge Beboerforening. 
Lellinge Seniorklub er et samlingssted for efterlønsmod-

tagere og pensionister med bopæl i Køge kommune og med 
særlig tilknytning til Lellinge Landsby. Hvert år søger vi om 
pensionisttilskud fra Køge kommune til vore arrangementer. I 
2022 har vi fået bevilget 17.000 kr. 

Det årlige kontingent er 125 kr., fordelt med 50 kr. til Be-
boerforening og 75 kr. til Seniorklub. Klubben har i pt.  90 med-
lemmer. Der udsendes program for klubbens aktiviteter for 
hvert kvartal, og vi afholder aktiviteter hver anden onsdag und-
tagen i sommermånederne.  

Det er klubbens koordineringsgruppe, der planlægger 
aktiviteterne, og vi er altid åbne for forslag fra vore medlem-
mer. 
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LELLINGE - tlf 5682 0324 
 

Dejlig lokalt til daglig! 

 

De fleste arran-
gementer finder sted i 
vores Multihal på Ba-
neledet 1, hvor vi af-
holder bankospil, fæl-
lessang med musik 
udefra, fester, foredrag 
mm. 

Der arrangeres 
ligeledes ture udenfor 
landsbyen til bl.a. mu-
seer, smukke parker og 
haver, fabriksbesøg og 
andre seværdigheder. 
Ved ture udenfor 
landsbyen kører de 
pensionister, der har 
bil og medtager de 
medlemmer, der ikke 
har bil. 

Som tradition afholder vi hvert år en bowlingtur, julefro-
kost, påskefrokost, sommer -fest og årsmøde. Alle med stort 
fremmøde. 

Skulle du have lyst til at vide mere om os, er du velkom-
men til at kontakte Esther Jeritslev fra koordineringsgruppen på 
mobil 2946 2015. 

Vi henviser også til Lellinge Beboerforenings hjemme-
side, hvortil vi sender informationer om klubben.  

Vi ønsker vore nuværende medlemmer, samt alle beboere 
i Lellinge en god sommer og på gensyn i Multihuset på Banele-
det 1, som er landsbyens og alle foreningers samlingssted. 
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Sæt et kæmpe         i kalenderen 
 

http://www.DitLellinge.dk
http://www.ditlellinge.dk

