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Formand:  

Palle Orth 

Næstformand  og sekretær:  
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Anne Jørgensen  

1. suppleant: 
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Tryller for børnene 

Ved årets sommerfest 
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Vi har nu afholdt sommerens fester som i kan læse om i bladet. Vi afhold-

te også vores traditionelle sommermøde om søndagen, som var fint besøgt 

og vi fik en god debat. Her blev det bla. oplyst at vi til næste år har 50 års 

jubilæum og at vi i den forbindelse får ca. 400 kr. pr. parcel tilbage, som 

er betalt over hovedforeningens kontingent, så det bliver en kæmpe fest 

om dagen samt om aftenen. Festudvalget er allerede i gang for at tilrette-

lægge denne mærkedag i OF's historie. 

Vi har skrevet til 4 medlemmer med "øjebæ" huse, for at få dem til at ved-

ligeholde disse. Det er urimeligt ar vi sørger for lejeplads- søer - veje 

m.m. og at der så ligger disse huse, der er med til at trække herligheds-

værdien ned. Vi har desværre ikke på nuværende nogle sanktions mulig-

heder iflg. loven.   

Græsslåning inden Sankt Hans og beskæring af vegetation mod veje og 

stier er blevet bedre, men ikke godt nok. Det giver os i bestyrelsen en del 

arbejde, som kan undgås hvis alle sørgede for at passe sin parcel. På kom-

mende generalforsamling vil bestyrelsen fremkomme med et forslag til 

vedtagelse, der går ud på, at dem der ikke har slået græs inden Sankt 

Hans, så det er frø bærende, vil blive slået på medlemmets regning, uden 

skriftlig advarsel og dem der skal beskære mod vej og stier får kun 14 da-

ge til dette, ellers bliver det foretaget på medlemmets regning. Så hvis i 

ikke kan overkommer dette, så find et firma der kan gøre dette. Det vil 

sparre os for en del arbejde og jer for en del penge. 

De grønne fælles områder samt grøfterne vil blive slået fra uge 33. Heref-

ter vil de blive renset op, da vi går ud fra at de er tørre på pågældende 

tidspunkt. Derefter vil rør under vejene og nogle dræn blive spulet. 

Vi skal have en ny vippe samt lavet en båd om til sandkasse, hvis vi kan 

nå det i år. Flittige hænder søges. Vi skal have lavet en oversigt over hvor 

vi skal have fældet / beskåret træer der står på fællesareal til efteråret, øn-

sker du brænde, ved at køre grene væk, så henvend dig til bestyrelsen. 

Kloakeringen af vores område er ikke endeligt afgjort. Det er foreløbigt 

skubbet frem til år 2022. Vi kæmper stadig imod, da vi beviseligt ikke 

forurener. Der vil komme nogle høringer med borgerinddragelse inden 

næste spildevandsplan, her vil vi deltage aktivt. 

      Fortsættes på side 5  
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Dansk Tagrens Aps  - Strædet 7  -  DK-4241 Vemmelev 
Tlf.: 58 38 47 48  -  Mob.: 21 94 39 75  -  Fax.: 58 38 47 49  

E-mail: info@dansk-tagrens.dk 
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Tude Ådal projektet er på vej ind i en afgørende fase, hvor det skal  

besluttes om det bliver til noget. Der skal nu forhandles om nye pumpe og 

digelag, hvor vi deltager. 

OF er i gang med at udarbejde nye vedtægter, der skal være klar til god-

kendelse på lokalgeneralforsamlingerne og senere på den ordinære kon-

gres. Vi deltager aktivt og efter vores mening ser det fornuftigt ud. Disse 

nye vedtægter vil sikkert indeholde mere selvstyre til afdelingerne under 

ansvar. Herefter skal vi have udarbejdet en nutidig deklaration for vores 

område.  

Nyd sommeren når den kommer 

Fællesskab med mening, Hilsen Lokalbestyrelsen. 

 

 

Efterlysning:  

Vi har modtaget en tabt Wire lås med kode. 

kan afhentes i klubhuset. 

HONNING TIL SALG! 

Kom op i klubhuset om søndagen mellem 10.00-12.00 

Så er der Honning til dig. 

 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 
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TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER 
v/ Blomsterdekoratør Mette Krustrup 
Trelleborg Allé 1, 4200 Slagelse 
Tlf: 28 60 51 52  -  Ring og bestil 
www.trelleborgaard.dk 

Åbningstider: 
 

MAN-TORS: 10-16 

FREDAG:   10-17 

LØRDAG     9-13  (ELLER EFTER AFTALE) 

BUKETTER 

BEGRAVELSE 

RECEPTIONER 

BRYLLUP M.M. 

BRUGSKUNST 

Andre specialiteter 

Gratis  
Levering i hele 

SLAGELSE 

Find min spændende butik: 

 

Den ligger til venstre før 

du kører ind på Trelleborg  

Havenissens  Haveservice. 
 

 

Erhvervsansvarsforsikret, Skattepligtig.  

Fører regnskab som selvstændig erhvervsdrivende. 
 

 Græsslåning – Flishugning 

Beskæring af buske og træer 

Brændekløvning – Stubfræsning 

 
Kniber det med kræfterne eller tiden til at passe haven? 

Hvis det er tilfældet, så ring til mig. Kommer gerne og giver tilbud. 

Jeg har maskiner, der kan klare det meste. 

Med venlig hilsen.   

        

 Svend.       Mobil og SMS: 61 68 27 12 
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     20.06 2015. 

  
Så blev det Sankt Hans og vejrguderne var med os lidt hen ad 

vejen, det små regnede og det blæste en middelvind hen-

over pladsen, men det var godt der var sat telte op som vi 

kunne komme i læ. 

 

Det var godt besøgt, og alle  

hyggede sig, med hinanden og 

snakken var livlig. Der kom 

gang i amerikanske lotteri og 

lodderne gik som varmt brød, 

gevinsterne blev uddelt, og der 

var glade modtagere. 

 

Båltalen afholdt af formanden 

Palle Orth.: 

Velkommen på lokalbestyrelsens og festudvalgets 

vegne. Traditionen tro, holder vi altid Sankt Hans 

lørdagen før den 23 juni. 

Nu har festudvalget med hjælpere skabt rammer-

ne for denne aften, så nu er det op til jer at skabe 

en hyggelig aften i fællesskabets interesse. Tak til 

festudvalget m.m. og tak til vores heksemager 

Marianne, for den fine heks og tak for et rent bål. 

Vi vil nu traditionen tro, synge midsommervisen, 

af vores gamle ven Holger Drachmann, i den mo-

derne udgave, kombineret af Shu-bi-dua og be-

mærk venligst teksten : 

Vi vil fred her til lands, den kan vindes hvor 

hjerterne aldrig bliver tvivlende kolde,  

så hold jeres hjerter varme. 

Nu tændes bålet, hav en rigtig god aften. 

 
NB!  En tak til de der leverede brænde/grene til bålet, 

det var rigtig flot, der var intet at bemærke 
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AL-BANK MS AUTO OG TEKNIK SANDVED 

BJERNEDE FLAG MØBLER & DESIGN  

BO GRØNT NYBOLIG 

BRUGSEN VEMMELEV TRELLEBORGGAARDS BLOMSTER 

DIN LÅSEPARTNER NÆSBYSTRAND VVS 

EDC  PEJSEHUSET 

EKOS PETERS AUTO VEMMELEV 

GRØN VÆKST RASMUSSEN MASKINSTATION 

HAVENISSENS HAVESERVICE SCAN OFFICE 

HEBO LEG SKOVGAARD VINE 

HENRIK JENSEN VVS SPARREKASSEN SJÆLLAND 

JENS RASMUSSENS MASKIN-

STATION SYDBANK 

JONNA R. ZONETERPI SØRBY AUTO 

JØRGEN NIELSEN, HONNING TORNSANGERLUNDEN 16 

KENNETS AUTOLAK TÅRNBORG FORSAMLINGS HUS 

KLINIK PLUTO VEMMELEV PIZZA 

KOLBERG VITA FLORA 

KORSVEJENS AUTO VÅRBY BLOMSTER 

MARIO´s KÆMPEPANDEKAGER XL-GRØNVOLD OG SCOU 

NYGAARD & KLINGENBERG TURISTBUSSER 

 

Torsdag d. 9. juli  
Tusind tak til nedenstående Sponsorer som støttede 

årets sommeraktiviteter, blandt  

andet bankospil og amerikansk lotteri. 
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre! 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Der er stadig for mange der kører for stærkt i vores område.  

Man må kun køre de 15 KM der er skiltet med. 

 

Det vil være en ulykkelig situation, 

hvis et barn eller andre bliver kørt 

ned fordi nogen kører for vildt. 
 

PS!  Hvis du inviterer gæster 

eller håndværkere,  

så sig til dem, at de bare skal 

sætte bilen i 2. gear, og slippe 

speederen, så kører den kun 15 

km i timen!! 

Ønsker du at sælge dit hus kan 
du gøre det på vores hjemme-
side: www.of-frolunde.dk 
 

 
Vedhæfte dine fotos og skrive den tekst du 
ønsker skal vises sammen med billederne.  
Så skal vi nok sætte det fint ind på siden.  
Det skal bemærkes,  
at vi ikke kan henvise til  din ejendomsmægler hvis du sælger 
igennem denne. 
 

Teksten skal indeholde:   
Adresse, Kontaktoplysninger: Navn, Adresse, Telefon nr. 
mail adresse, kontakt tidspunkt samt salgspris. 

 

Send dine foto og oplysninger til: of-frolunde@mail.dk  
så skal webmasteren sætte det ind på siden. 
 
Gå ind på vores hjemmeside, her kan du se et eksempel på dette. 
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Banko i Teltet 9. juli 
 

Det blev igen et tilløbsstykke, der  var omkring 100 medlemmer der var 

mødt op til denne hyggelige spilleaften, og der var også noget at spille 

om, der var rigtig fine sponser gaver der kunne vindes. 

 

Der var alle typer spillere, professionelle med 12 eller 16 plader og så os 

andre der kun havde 3 plader, men der er plads til alle. 

 

 

Vores opråber Banko Søren og assi-

stenten Joan gjorde det rigtig godt, 

der var indlagt flere pauser så det 

kørte rigtig fint. Og der kunne man 

købe diverse drikkevarer samt gode 

kager og kaffe. 

 

Herfra skal der lyde et Kæmpe Stor tak til alle sponsorerne for alle 

de flotte gaver   STØT VORE ANNONCØRER DE STØTTER OS! 
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Så blev det pludselig Sommerfestdag, med en fantastisk vejrudsigt, sol og 

sommer pragtfuldt. 

Vi startede som sædvanlig med morgenkaffe og med brød og diverse til-

behør. Det var en god tradition der blev indført for mange år siden. 

 

Alle Kræmmerne var på plads med 

alle deres forskellige varer, og der 

var rigtig mange ”uundværlige” ting 

som man måtte købe, men da det 

sluttede var der vist ikke udsolgt over 

det hele, men så har sælgerne også 

noget til næste år. 

 

Tombolaen var også klar til det 

store rykind. Og der var rigtig 

mange der kom og besøgte bo-

derne, og købte lodder i Tom-

bolaen, og her var der også 

mange fine gevinster. 

Ølsalget gik også strygende.  
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Kl. 11.00  kom Henning Nielsen den  

  Sønderjyske tryllekunstner 

 

Vi oplevede Henning Nielsens for fuld skrue, når han 

vender op og ned på klassiske tryllenumre og krydrer 

det med humor, spas, gag og løjer. Showet er en skøn 

blanding af stand-up, mystik, bolde, balloner og så-

gar en gravid gravhund! Det hele bliver serveret tæt 

på publikum – ja måske endda i hånden på enkelte 

tilskuere – og naturligvis med Hennings herlige, af-

væbnende, selvironiske facon. 

 

Henning var en rigtig god oplevelse. Se ham trylle 

med en snor, der blev skåret over og samlet 

igen, satte den sammen med en grøn snor 

og igen med en knude som forsvandt, det 

var fantastisk. Han lavede ballon dyr i et 

forrygende tempo.  

Det var et flot show han præsterede   
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Så blev det aften og festen skal begynde. 

Der blev spillet ”diner” musik af Visti det 

var  fint og passede godt til spisningen.  

Grisen blev parteret, og oksestegen blev 

skåret, og kyllingerne blev lagt på fade. 

Den gode tilbehør blev sat på bordet, og 

alle myldrede til ”truget” 

 

Der var 165 tilmeldte til spisningen, 

og det var en flot tilslutning. 

Der var rigtig god og hyggelig stem-

ning fra starten. Der blev også sun-

get vores obligatoriske sange. 

Dagny’s sang blev også sunget og så 

vidt jeg ved, lyttede hun med. 

Der blev også solgt Amerikansk lotteri, og 

gevinsterne var flotte, det var også sponsor 

gaver, og andet. De blev hurtigt solgt, tak 

for den gode købelyst. 

Starten af festen var lagt og der var 

god stemning hele tiden, i baggrun-

den var aftenens orkester ved at op-

stille og gøre sig klar til at spille op 

til dans. Dansegulvet blev ryddet af 

de flittige hjælpere, tak for det.  

Baren var klar til den store udskænk-

ning når ”ganerne” blev tørre og det 

blev de!! 
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Da ”Dandanell And The Far out Boys” slog 

taksten an til et sandt musik orgie, var alle på 

dupperne. Det varede ikke længe før dansegulvet 

var fyldt. 

De spillede bare så teltdugen løftede sig og os der 

var tilstede, fik en fantastisk musik oplevelse. De 

spiller bare godt og ”højt”!, jeg tror der var flere 

der fik ”dansuenza”,  

 

Baren blev bestyret af Michael, Karina og Mona 

Og de stod ikke ret meget og kiggede, der 

strømmede bare øl ud af hanerne hele tiden. 

Og propperne blev trukket af rødvins flaskerne i 

en lind strøm. 

Stemningen var rigtig god hele aftenen. 

Når man ser tilbage på dagen og aftenen, var det 

en rigtig god oplevelse som man kan tænke til-

bage på med gode minder! 

Tak til alle der deltog samt alle hjælperne der 

gjorde det muligt at få stablet dette store  

arrangement på benene. 

Redaktøren 
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Alt Malerarbejde  
udføres 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

27 marts Generalforsamling 
Tårnborg  

Forsamlingshus 

25. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

14. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

16. juli  

Sommerfest formiddag 

m/morgenmad, Kræmmere, 
Tombola, Pandekager, Ristede 

pølser 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

16. juli 

Sommerfest Aften 

Spisning, Musik, underhold-
ning, salg af lodsedler 

Drikkevarer til fornuftige  
priser 
 

I teltet Fra  

 

kl. 18.00  - 01.00 

17. juli  Sommermøde  I Teltet kl.11.00 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

   

 
Lørdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 
(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
 
Mandage 

Vi spiller fra 4. maj til 31. august 
Dette er en hyggeaftens spil for alle 
Vi skiftes til at tage kage med!  
Medbring selv kaffe og tallerken. 

Alle kan deltage, hold dig ikke tilbage 

Petanque banen 
Fra kl. 18.30 

 
29.august 

Vin turneringer  

hver den sidste lørdag i måneden,  
(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

26. sept. 
Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

21. nov. 
Julefrokost i Petanque klubben 

(kun for medlemmer) 
Klubhuset kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2015 
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Juli Info 
 

25. juli fik vi afholdt vores  

vinturnering. 

 

Vejrudsigten sagde:   

Regn i ”lår tykke stråler” ingen 

sol og rigtig dårligt vejr. 

 

Men det blev igen ”Frølunde 

Vejr” kl. 9.30 stilnede regnen af 

og solen kom frem, vi gennemførte de 2 første kampe uden vand, så 

fik vi lidt under den sidste kamp, men det var ingenting i forhold til 

det der var i udsigt. 

 

Der var fine tætte kampe og alle var i godt humør, vi fandt vinderne 

og det blev: 

 

Nr. 1 Mogens   nr. 2  Jytte  nr. 3  Bente 

 

 

Nu skal vi se frem til den sidste mandag i august (31. august )hvor vi 

afholder afslutning på mandagsturneringer for i år, og her er der 

præmier til alle. Alle er velkomne. 

 

26. september har vi årets sidste turneringer Herbert cup og  

afslutning 

 

 

Venlig Hilsen, Formand Kaj Agerskov 
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 

 
Klubhus:              of-frolunde@mail.dk  

Formand:        Palle Orth     palle.of.frolunde@gmail.com  

Næstformand og sekretær:  Joan Fischer    joan.of.frolunde@gmail.com  

Kasserer:        Anne Jørgensen   anne.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:    Søren Backs     soren.of.frolunde@gmail.com 

Bestyrelsesmedlem:    Helmer Christensen   helmer.of.frolunde@gmail.com  

1. suppleant        Jan Finn Mikkelsen   janfinn.of.frolunde@gmail.com 

2.Suppleant:       Jan Sitting Profft    jan.of.frolunde@gmail.com  

                   

Velkommen til nye medlemmer. 
 

 

Navn:      Adresse:  

Mona Andersen og Jeannette Lindorf  Lyrekrogen 9 

Berit Ringsmose     Rylegangen 2  

Grete Liv Pedersen     Svanedammen 16   

   

 
 

HUSK EN NY NABO ER EN GOD VEN DU IKKE KENDER! 

 
PS. Hvis du/I ikke har en velkomstmappe, kan I henvende jer til et 

bestyrelsesmedlem eller møde op i klubhuset søndage ml. 10-11. 
 

mailto:of-frolunde@mail.dk
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
mailto:fornavn.of.frolunde@gmail.com
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
Telefon: 58 38 29 29  
(telefon svareren bliver aflyttet ofte) 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1.oktober til 1.april 
 

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk 

 
————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
Telefon: 3313 5870  Fax: 3313 5871 

Mail: of@of-fritid.dk  
Kontortid:  

Mandag kl. 10-18 og Torsdag kl 10-16 
Samt efter aftale tirsdag-onsdag 

————————————————————— 
 

Diverse service numre: 
  

Renovation    56 25 05 76 

SK forsyning:  58 36 25 00   
Rottebekæmpelse:  58 57 54 30 

Lægevagten:   70 15 07 00 
Skadestue:   70 15 07 08  

Akut tandpine  29 60 01 11 

Psykisk sygdom  58 55 93 03 
Slagelse kommune: 58 57 36 00  

  
——————————————————— 

 

Her til højre er 
der en rigtig god 

App til mobilen. 
Her finder du alt 

til brug for hjælp 
i akutte tilfælde. 

Du skal blot scan-

ne denne QR ko-
de så kommer du 

direkte til app’en 
 

Kavo genbrugspladser: 
 

Vemmelev Genbrugsplads 
 

Industrikrogen 2 
4241 Vemmelev 
Tlf. 58 38 24 25 
 

Tirsdag—onsdag 09.00  -  16.00 
Torsdag:  09.00  -  18.00 
Fredag –søndag: 09.00  -  16.00 
 
Mandag Lukket 
 
__________________________________ 

 

Korsør Genbrugsplads: 
 
Møllevangen 62 
4220 Korsør 
Tlf. 58 35 08 25 
 
Mandag—søndag 09.00  -  17.00 

 
 
Oplysning vedr. renovation: 
http://slagelse.renoweb.dk/
anmeldafvigelse.aspx 
 
 
———————————————————————— 

HUSK Sækkemærke! 
Hvis du har brug for ekstra sæk til  
restaffald, kan du købe sækkemærker  
til kr. 37.50, kan købes på genbrugspladser  
Sæt mærket på posen og sæt posen ved 
siden af din skraldespand 
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