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I skrivende stund har der været et skybrud (over 15 mm på 30 min.) og 
nu skinner solen. Der er 3 mdr. tilbage af sæsonen, der som bekend blev 
forlænget med 2 mdr.. fra 1. marts til 31. oktober af folketinget, så det 
kan sagtens blive rigtig sommer endnu. Vores natur i form af beplantning 
og grøfterne har uden problemer klaret den vandmængde der er kommet 
indtil nu og alting gror. Der er en del træer der trænger til en beskæring, 
husk også at se det fra naboens side, fælder i et træ så plant et nyt. Vi vil 
gennemgå området for uønsket bevoksning ud mod veje og stier. Rabat-
ten er at betragte som et fortov og ikke beregnet til parkering oplagring af 
materialer i længere tid. Vi får en del henvendelser desangående fra 
medlemmer. Vi skal beskære en del træer til efteråret der står på fælles-
arealerne og er til gene for nogle, de bliver afmærket. Har du nogle du 
mener der skal beskæres så henvend dig i klubhuset. 
 Vi har været gennem vores årlige begivenheder; Sankt Hans – banko i 
teltet – sommerfesten og kræmmer boderne. En stor tak til jer der deltog 
og gav disse indhold, samt tak til festudvalget med hjælpere og sponso-
rerne der sørgede for de ydre rammer, uden dem ingen fest. Vi håber at 
gentage succesen til næste år. 
Tude Ådal projektet bliver udsat ca. 1.½  år grundet en fejl fra kommu-
nens side, så kommunens vandløbsafgørelse er blevet hjemvist til forny-
et behandling og skal behandles efter vandløbslovens § 17 og regule-
rings bekendtgørelsens kapitel 5. Vi følger sagen. 
 
Aktivitetshus Tømmerfirmaet MR-byg går nu i gang med at rejse aktivi-
tetshuset, vi regner med at det står færdigt medium november 2017 som 
aftalt. 
Parkeringsplads: Vi afventer 2 tilbud på en parkeringsplads til ca. 20 
biler beliggende før legepladsen i hjørnet af Sandløbernæsset og Gøge-
marken, som oplyst på vores generalforsamling. 
Vi har fået en henvendelse fra naboforeningen ved stranden de har be-
sluttet at opsætte en badebro og søger om tilskud til indkøbet og vedlige-
holdelsen, op og nedtagning, samt forsikring. Vi er klar over at der er 
nogle af vores dejlige nabobørn der benytter vores legeplade, uden vi 
kræver et beløb herfor. Vi tager en snak med bestyrelsen, men kan selv-
følgelig ikke godkende noget, uden en generalforsamlings beslutning, 
hvilket evt. bliver til den ordinære generalforsamling i 2018. 
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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 

Få et tilbud på  
afrensning og evt. 
imprægnering af 

dine fliser  
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Nye vedtægter for OF. 
Vi står nu overfor at vores fælles vedtægter trænger til en fornyel-
se, de eksisterende er fra år 2010 og der afholdes derfor en; 

ekstraordinær kongres: 
 lørdag den 4. november 2017 Kl. 10 til ? sted; " Hedehuset" Ho-
vedgaden 371 B 2640 Hedehusene.  
Hovedemnerne: 
1. Foreningens organisering - skal der være et forretningsudvalg/
formandskab og hovedbestyrelse. 
2. Skal foreningen selv stå for administrationen, eller skal dette ar-
bejde udliciteres? 
3. Hvordan skal kompetence delingen foretages - hvilke beslutnin-
ger træffes centralt hhv. lokalt? 
4. Hvor mange delegerede skal hver enkelt lokalområde have på 
kongressen? 
---------------------------------------------------------------------------------------- 
I den forbindelse indkalder vi til en;  
 

ekstraordinær lokalgeneralforsamling 
 

ved klubhuset søndag den 1. oktober kl. 11.00 
 

Her gennemgår vi de vedtægtsforslag der foreligger, samt vi skal 
have valgt 14 delegerede ud over lokalbestyrelsen. 
Alle der står på overdragelsesdokumentet er valgbar.  
Vi håber der er tag over aktivitetshuset til den tid. I er meget vel-
kommen til at stille spørgsmål eller tilmelde jer i klubhuset eller pr. 
mail; of-frolunde@mail.dk I skal dog være til stede på den ekstra-
ordinære lokalgeneralforsamling d. 1. oktober, for at blive valgt. 
Samtlige vedtægtsforslag vil blive lagt på OF's hjemmeside; 
www.of-fritid.dk Vi vil uddybe vores holdninger i næste blad. 
 
Samtlige medlemmer vil modtage indkaldelse til  

generalforsamling fra OF.  
 

Fællesskab med mening, fortsat god sommer,  
hilsen lokalbestyrelsen 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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Vi ankom til pladsen, hvor de travle festudvalgs 
deltagere have opstillet telte og grill. I det ene 
hjørne var der opsat et meget fint Toilet som en 
af vores medlemmer havde fremstillet. Der var et 
meget fint fremmøde selvom man frygtede, at 
der ikke ville komme så mange pga. at det blev 
afholdt på en fredag. Jeg talte omkring 100, så 
det var meget flot. 
Tak for det store fremmøde.  
Der blev solgt lodder og købelysten til dem var stor, så de blev hurtigt 
udsolgt. Vinderne blev fundet og de gik hjem med gevinsterne. 
Kl. 21.00 Var det Palle formand der havde båltalen (se andet sted) Nu 
blev bålet tændt og det brændte rigtig flot, og det varede ikke længe før 
flammerne slikkede sig op af heksen, og 
pludselig fløj hun af sted der var godt fut i 
”Heksehylet”  
(Tak til Marianne og Leif for den flotte 
heks). 
Børnene fik lov til at bage snobrød, og vi 
andre måtte gerne tage vores kød med til 
at stege på grillen.  
Tak til alle der havde båret ”ved” til bålet, 
der var ingen stød eller andre store stam-
mer i bålet.  

Red. 
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Møbel og design Slagelse EDC 

Klinik Pluto Marios Pandekager 

Trælleborggård blomster VVS Henrik Jensen 

Brugsen Vemmelev Ostebørsen 

Scanoffice Tårnborg forsamlingshus 

Jonna Rasmussen Arbejdernes Landsbank 

Grøn Vækst Nykredit 

Kennets auto Maros Pandekager 

Vårby blomster Pejsehuset 

Bo Grønt Knud og Inge Gøgemarken 

Læby EL Tårnborg malerforretning 

Butik sommerfuglen Brugsen i Vemmelev 

Eichen kloakmester Havenissen 

Ekos Brugsen Frølunde 

Sydbank Rasmus Rasmussen 

MR Byg Nygård busrejsen 

Jens Rendegraver  Wincentz Gulve 
Dybkærgaard Vemmelev Pizza 
Pejsehuset  

Tusind tak til nedenstående Sponsorer som  
støttede årets sommeraktiviteter, blandt  
andet bankospil og amerikansk lotteri. 
Uden jer kunne det ikke lade sig gøre! 

Torsdag d. 13. juli  
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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 

SPECIALITETER 

Gratis  
Levering i hele 

SLAGELSE 

Find min spændende butik: 

 

Den ligger til venstre før 

du kører ind på Trelleborg  

Havenissens  Haveservice. 
Skattepligtig. Fører regnskab som selvstændig erhvervsdrivende. 

 Græsslåning – Flishugning 

Beskæring af buske og træer 

Brændekløvning  

 
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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Banko i teltet 13. juli 2017 
 
Det blev igen et tilløbsstykke, der var kø ved udlevering og betaling af 
plader til årets Banko. Der var ca. 150 medlemmer der mødte op til  
aftenens gave regn fra vores sponsorer. 
 
Der var også mange børn 
der fik lov at være sent op-
pe, det var også en fornø-
jelse at se deres entusias-
me med brikkerne. 
Til at styre spillet, havde vi 
Søren Backs som opråber 
og Joan Fischer. 
I salen var det Anne, Ulla 
og Kurt der kontrollerede 
pladerne. 
Der var 60 spil (1. række og 
pladen fuld, så det skulle gå 
pænt stærkt hvis man skulle 
nå det inden midnat. Det kør-
te bare på skinner´. Det er 
fantastisk at så 
mange mennesker 
kan være så stille i 
så lang tid. Alle spil 
blev færdig spillet. 
Og vi fik en vinder til 
den store kurv. Det 
blev: 

 Rene Jørgensen 
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startede med et fantastisk sommer-
vejr Blå himmel og ingen vind, det 
var bare fantastisk. 
Festudvalgt var startet tidlig med at 
rigge til, og kræmmerne var på 
plads kl. 09.00 så kunne medlem-
merne bare komme an!  
Det velkendte morgenbord var klar 
til det store ryk ind. Der var lang kø 
foran mad bordet, men alle fik en 
god tallerken morgenbrød. 
Der var rigtig mange kræmmere i år 
og der var mange gode uundværli-
ge varer til salg, boderne blev flittigt 
besøgt og havde da fornemmelse af 
at salget var OK! 
 
Tombolaen var også klar til at sæl-
ge lodder så køberne kunne få nog-
le fine præmier med hjem. 
Her var det Søren, Jørn og Dorthe 
Som stod for salg af lodder. 

 
Der ”Store” Hoppeborg  
Lyste godt op i landskabet og  
ungerne syntes det var det store hit.  
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Så kom Helene ind med 
sin ”tryllepensel” og ma-
lede alle børnene det var 
bare nogle flotte tegnin-
ger hun fik malet på ho-
vederne og på armene. 
Hun var bare så dygtig 
og hurtig til det så der gik 
ikke lang tid før der rend-
te unger rundt med flotte 
ansigts dekorationer, det 
var en fryd for øjet. 
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Kl. 11.00  
Entrede Tryllekunstneren 
Carsten Nielsen klubhusets 
terrasse og begyndte at tryl-
le for unger og for os andre 
”barnlige sjæle 

Han tryllede med  
duer, og snore der 
kørte op og ned,  

Og Kort tricks så ungerne 
måbede.  

Den bedste var da han kom 
frem med en male bog hvor 
der kun var sorte tegninger i, 
så bad han ungerne om at 

pege på 
deres tøj 
hvor der 
var farver, 
så var tegningerne bare malede, så 
tryllede han igen så var der ingen  
tegninger i bogen!!!  
Igen måtte han sige sin trylleformular 
så var de sort/hvide tegninger tilbage i 
bogen!  
Meget imponerende og flot. 
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Til sidst måtte han jo lige tryl-
le sin meget store Kanin 
frem, og den var også meget 
stor utroligt at den kunne væ-
re i ”tryllekassen” 
Carsten var meget professio-
nel og sjov til at trylle for os 
alle, det var en stor oplevelse 
at se ham. 
Han havde tid nok så han gik 
videre til at puste ”ballon dyr” 
for alle børnene, og det var 
han også god til og unger 
syntes det var fantastisk. 
Tak til Carsten for den fine 
underholdning. 
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Båltalen; Sankt hans aften 2017 
 

Velkommen til jer alle. I år har vi i valgt at holde Sankt Hans på selve dagen da 
den faldt på en fredag og vi mente i kunne nå det til tiden.  
 
Tak til jer der er mødt op og vil være med til i fællesskab at skabe en hyggelig 
aften. Tak til medlemmerne der har overholdt reglerne så vi har et rent bål, tak til 
heksemagerne Marianne og Leif, og tak til festudvalget, og tak til guderne for det 
blev bedre vejr. 
 Det er jo således at vi brænder bålet af for at holde de onde kræfter væk, så lad 
fartsynderne tage med heksen, sammen med de politikere der mener vi skal 
have kloakeret.  
Vi går en spændende tid i møde med nye vedtægter for vores dejlige forening 
og ikke mindst opførelse af vores aktivitetshus, der kommer fællesskabet til go-
de. Vi har stadig 7 ledige parceller, vi håber at få afsat i sensommeren og husk 
sommerfesten den 15. juli. 
Til afslutning vil jeg citere vores gamle ven Holger Drachmann som har skrevet 
midsommervisen: Vi vil fred her til lands, den kan vindes hvor hjerterne al-
drig bliver tvivlende kolde. Så hold jeres hjerter varme! Med opbakning af 
Sjubbi - Dua synger vi nu midsommervisen og tænder bålet forsat god aften. 
 
 Båltalen afholdt af formanden Palle Orth d. 23.06 2017 
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I løbet af dagen stod den roterende gril og 
stegte på en gris, den blev passet af slagte-
ren fra GASTRONETTEN SOM står for ma-
den,  så det duftede ude på pladsen, så alle 
kunne se frem til en god middag når den tid 
nærmede sig. 
Og efter en forrygende eftermiddag hvor alle 
hyggede sig i det dejlige solskin, med god 
snak på tværs af bordene, og kræmmerne fik 
solgt en masse! Tombolaen fik næsten ud-
solgt, og underholdningen var rigtig god. 
Festudvalget fik ryddet pladsen, så var alle 
klar til aftenens fest. 

Kl. 17.30 ankom de første gæster til teltet, hvor de 
blev mødt af Søren og Joan som kontrollerede 
billetterne og alle fandt deres plads ved det 
smukt pyntede borde.  det var Bente der stod for 
den smukke bordpynt.   
Under middagen fik vi liflig musik af vores ”faste” 
musiker VISTI han spillede bare rigtig godt og 
der blev sunget skålsange og hyggelig diner mu-
sik, det skabte en fin stemning, så den gode mad 
kunne glide ned. Der var omkring 160 tilmeldte til 
festen, Det var en meget fin tilslutning. 
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Og det var virkelig god mad vi skulle til at 
indtage. Slagteren og hans medhjælper stod 
for udskæring af gris og der var stegt  kylling 
og dejlig Okse filet. Dertil var der en meget 
fint og blandet salatbord og med diverse kar-
tofler og Garniture.  

 Der var fire borde så vi måtte gå til 
”fadet” i hold men det fungerede og-
så fint, folk havde da pli, og ventede 
pænt til det var deres tur. Og kødet 
og tilbehør bare i orden. 
 Tak til Torben og Gastronetten for 
den gode middag. 

Under middagen blev der solgt ”amerikanske lodder”, jeg tror der var fire ringe 
med 200 i hver, jeg tror ikke de kom ret langt med ringene før de var udsolgt. Tak 
for den store interesse. 
 
Om eftermiddagen kunne vi høre aftenens orkester: 
 Dandanel and the Far out boys lave lydprøver, og det var en god optakt til 
hvad der ventede os. 
 
Vi tog afsked med Musikeren Visti og takkede for den gode middagsunderhold-
ning så begyndte aftenens orkester at gøre sig klar til at ”fyre den af”  
Jeg skal lige hilse og sige at vi blev ikke 
skuffede. 
De kom bare og spillede i Røg og damp 
så det var en fryd for øret. Det kan godt 
være det var meget højt for nogen, men 
det skal det nok være. 
 
Dansegulvet var 
næsten fyldt op 
hele tiden, og det 
var en fornøjelse 
at se alle de glade 
mennesker bare 
slå sig løs. 
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De spillede 4 gange  45 min, her imellem var der 
en kort pause hvor vi kunne ”hvile ørerne” , De 
kunne bare spille alt, på et tidspunkt var der 
”maraton” Rock i 11 minutter det var bare så vildt 
og alle dansede bare så det var en fryd, mange af 
os kunne godt mærke alderen trykke, men vi kørte 
den igennem, og vi havde det fint bagefter.  
Men en godt fest har jo desværre også en ende, 

og her på dansegulvet mødtes de sidste 
og der blev spillet den sidste dans, og 
det var ”skuld gammel venskab ren for-
gå…!  
Herefter gik alle hjem, Festudvalget 
måtte lige blive og rydde det værste op. 
Tak for en fantastisk dag og aften skal 
der lyde til de travle Festudvalg, besty-
relse samt alle andre der har været med 
til dette arrangement 
     Red. 
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Sommermøde i Teltet.     Til stede: 

Palle Orth (PO) Anne Jørgensen (AJ) Joan Fischer (JF) 
Helmer Christensen (HC) Søren Backs (SB) 
 
Medlemmer: 21 
PO, velkommen. Vi kan ikke beslutte noget i dag. Ris og ros. Tak til festudvalget 
og hjælperne. Vi er friske til at holde fest igen næste år. 
I uge 30 starter byggeriet af vores fælleshus. Der har været nabohøring til byg-
geriet og det er nu godkendt. Vi havde problemer med skelafstand, vi var for tæt 
på nabomatriklen som er os selv (legepladsen). Vi er nu ved at slå vores matrik-
ler sammen. Der kommer en P-plads ved Gøgemarken/Sandløbernæsset. 
Diger, vi forhandler med kommunen vedr. digerne. Kystdiget vi er vi uenige med 
kommunen om nogle ting, vi har en konsulent til at hjælpe os.  
Tudeådals projektet, der er indkommet nogle klager til Naturstyrelsen. Det skal 
nu i høring igen. 
Ejer grundene har en plan om at lave en badebro. De har spurgt om vi vil være 
med til at det halve. Det vil koste 120.000 kr. og 25.000 kr. om året at vedligehol-
de den. Vi vil skrive i de næste blade. Det vil være noget 
Kloakering, Der en trefarvet kvalificering af vandløb i projektet, rød skal kloake-
res, gul moske grøn ikke Vi har fået en grøn farve med en lille gul streg, og en 
700 meters linie spiller også ind. Der skal taget en ny måling på forurening. Der 
hvor vil leder ud til er Tude Ådalen som er et stort naturligt rensningsanlæg. Vi 
udleder noget der er renere end kommunens rensningsanlæg. Nogle politikere 
mener at alt skal kloakeres. Vi tror at vores område bliver sparket til hjørne. 
Peder, kommunen har skudt papegøjen ved at matriklerne bliver slået sammen. 
PO. vi havde kun en matrikel der ikke nåede ud til Broholmvej, så jeg tror ikke 
det ændre noget. 
PO har fået lovning på at der er nogen i byrådet der vil arbejde på at vi ikke kom-
mer til at betale mere for kloakering en andre borgere. Men har fastholdt at vi 
ikke ønsker kloak.. 
Vi skal holde en ekstraordinær generalforsamling den1. oktober. Der skal være 
en ekstraordinær kongres den 4. nov. pga. vedtægtsændringer. Vi ved at det 
bliver en svær kongres. Så den må bygge på fælles tillid til den siddende besty-
relse. Vi ønsker en flad forening, vi har ikke vores forretningsfører mere han er 
fyret. Vedtægterne skal gøre det klart hvem der har kompetencerne. De sidste 
ændringer er fra 2010. Vesterlyng og Frølunde er de eneste der har sommerhus-
status de andre afdelinger har kolonihave status. Der er stor forskel på reglerne. 
Vi har ikke tilsyn med byggeri det er kommunen der skriver til medlemmerne når 
der er noget galt med skal osv. Vi skriver så til medlemmerne at vi ved selvsyn 
har konstateret at der er noget galt. 
Der er altid en klovn i et hvert selskab. Der er et medlem der har skrevet til os 
vedr. aktivitetshuset samt at han mente der havde været et ikke medlem på ta-
lerstolen. Det var vores fællesformand Inge Eiersted. Han syntes også at det var 
for dårligt at toiletterne ikke var åbne. Han syntes også at der skal være elektro-
nisk afstemning m.m. Det bliver ikke i vores tid i bestyrelsen. 
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Husk! at beskære så afstande til   
vej og rabat overholdes!! 

Jørn, hvordan går det med at få en hjertestarter. 
PO det vil blive taget op i forbindelse med aktivitetshuset. 
AJ, vi mener der skal en op, og der bliver et åbent kursus. Trygfonden giver ikke 
hjertestarter gratis mere.  
PO, det har også været oppe i hovedforeningen om de skal betale for hjertestar-
ter til alle afdelinger, man blev enig om, at det skal være op til den enkelte afde-
ling om de vil have det, samt der er nogle afdelinger der allerede har en hjerte-
starter. 
Flemming Hansen, vil i henstille til medlemmer at de ikke stiller biler i rabatter-
ne. 
PO det vil komme op i vores næste blad. Vi får også lavet en P-plads pga. af det 
samme og i forbindelse med aktivitetshuset. 
Medlem, tak til bestyrelsen for at holde området så fint. Jeg syntes ikke i skal 
sige at det aldrig vil ske i jeres tid med afstemning på pc. 
PO det er vores holdning at vi skal kunne se hinanden i øjnene. 
Vi kommer til at bruge det mere i fremtiden via nyhedsbreve. 
Vi vil ikke på Facebook i foreningen, der er en Facebook gruppe med historie. 
Inger, musikken til festen var rigtig god.  
PO, vi ved at nogle syntes musikken var for høj. Men man kan ikke gøre alle 
tilpas. 
Vi prøver at fordele festen så der er noget for enhver, formiddagen er fortrinsvis 
for børn. Der er gratis morgenmad til alle. Voksen fest om aftenen med god 
mad, samt bankospil om torsdagen.   

PO tak for fremmødet.   Referent Joan Fischer 
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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:     Marianne H. Petersen  Marianne.of.frolunde@gmail.com               

    

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:      Adresse:  

 
Brian Elttôr Mortensen    Thorshanemarken 7 

Henning Boye Jørgensen    Lyrekrogen 23 
Pernille Louise Sejlund    Bekkasinvangen 9  

Lene Rasmussen     Træløberskuddet 2 

Michael og Heidi Boddum    Andevig 1, B 
 

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

 
Du kan altid henvende dig i klubhuset om søndagen  mellem kl. 10 og 11 

hvis du har spørgsmål vedr. foreningen.  
Bestyrelsen  

Husk at! Du kan sætte dit hus til salg på vores 
hjemmeside, send blot billeder og en beskrivelse 
af huset med en salgspris med eller uden OF ind-
skud. Men vi kan ikke Linke til en ejendomsmæg-
ler! 
Send det til OF-Frølundes klubhus: 

E-mail:  of-frolunde@mail.dk 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

25. marts Generalforsamling 
Tårnborg            

forsamlingshus  

23. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

12. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

14. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

14. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

15. juli Sommermøde I teltet fra kl. 11.00 

HONNING TIL SALG! 
 

 
VORES EGEN HONNINGHØST ER I HUS. Og det  
sælges i klubhuset om søndagen i kontor tiden: 

 ml. 10.00 og 11.00 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 
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Søndag den 9. juli havde vi besøg af Brian fra 
Fibia, som fortalte om Fibia Fibernet som vi for-
søger at etablere i vores område.  
Der var 16 der mødte op på denne dag og det 
var flot. Brian da han havde presenteret sit 
”show” var det spørge tid, og der blev virkelig 
spurgt ind til det.  
Det skal siges, at samtlige tilmeldte sig Fibernet 
denne dag!! 

 
Og følgende spørgsmål blev stillet: 
 
1. Hvornår skal der betales første gang? Ikke før det er etableret i dit hus, og det er 

oppe og køre.                                                                   
2. Kan man nøjes med kun at få Internet uden TV? Ja det kan man. 
3. Hvad koster det hvis man bestiller efter dead line? 1995,- +TV boks til 1999,- 

(forudsat at vi har fået Fibernet i området) 
4. Kan man få sine hjemme programmer med i sommerhus? Ja det kan man, der 

kan være nogle film kanaler som man ikke kan få med. 
5. Kan man lukke det helt ned om vinteren så man ikke skal betale 49,kr ? Ja det kan 

man, men så skal man huske at sige at det skal åbnes igen til foråret ellers koster 
den en ny tilslutning. 

6. Er boksen god nok til Wifi i huset? Ja den rækker ca. 20 meter, men der kan selv-
følgelig være forhold hvor det ikke er godt nok, så kan man tilkøbe sig en Wifi pak-
ke, eller en transponder. 

7. Hvordan kan man ændre sine kanaler og indstilling? Det kan gøres på Fibias 
hjemmeside under din side, senere på året, kommer der en apps til telefonen hvor 
man kan gøre det samme. 

 
Hvis I har yderlige spørgsmål kan I finde de fleste svar på Fibia’s hjemmeside under  
vores link , her kan du også tilmelde dig!! 

www.fibia.dk/offrølundefed  

 

HUSK AT VI HAR SIDSTE FRIST PÅ TILMELDING 31. AUGUST 

http://www.fibia.dk/offrølundefed


28 

 

 

 

Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

7. april 2018 Generalforsamling Aktivitetshuset 

 
Lørdage 

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

Petanque banen 
Fra kl. 13.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
 

Mandage 

Vi spiller fra 1. maj til 28. august 
Mandag den 28. august har vi afslutning 
på årets mandagsturnering, Alle er vel-
komne, vi skal have tilmelding senest: 

21.august 

Petanque banen 
Fra kl. 17.30 

26. august 

Sidste Vin turnering 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 13.00 

30. sept. 
Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

25. nov. 
Julefrokost 

( kun for medlemmer) Kl. 13.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2017 
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Turnering: 
Juni Vinturnering 
 
Den 24. juni havde vi igen en  
forrygende turnerings dag, selvom 
det var lidt vådt fra oven, vi var 20 
medlemmer der deltog, og der var 
nogle meget tætte kampe og for 
første gang i år, havde vi 2 der fik 
et ”ÆG”. 
 
Til sidst fandt vi vinderne men vi 
måtte ud i en omkamp ml. Anders 
og Lone, som havde samme point 
 

Så vinder blev som følger:    3. Ole  1. Anders 2. Lone  
 

Stort tillykke til Vinderne 

 

Juli Vinturnering 

 
29. juli havde vi vores Juli vinturnering. 
Vi havde lidt små regn i starten, men så 
skal jeg lige love for at vejret blev godt, 
som det plejer Vi har jo ”Frølunde vejr”  
Der blev spillet nogle rigtig gode og spæn-
dende kampe. Og alle hyggede sig i den 
rigtig god ånd som der plejer at være når vi 
er sammen. 
 
Vi endte med at finde dagens vindere og 
det blev: 

Stort tillykke til vinderne 

                                                1. Kaj A   

                                              2. Benedikte    3. Jørn 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1.november til 1.marts 
 

Hjemmeside: www.of-frolunde.dk 

Mail adresse  of-frolunde@mail.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  

Skorstensfejer  58 52 00 85 
  Mobil:  21 77 32 52 

——————————————————— 
 

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 kode 

så kommer du di-
rekte 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:of-frolunde@mail.dk
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