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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2018 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 
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Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 
Tlf. 40 17 56 64 

2. suppleant  

Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  
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Tlf. 20 44 14 57 

Næstformand  og sekretær:  

Joan Fischer 
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Tlf. 51 81 19 66 

1. suppleant: 

Jann Mikkelsen 
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Redaktør/Webmaster 

Kaj Agerskov 
Tlf. 30 54 99 46 

   

   

  
Forside billede: 

 
Skønne børn det er  

blevet ansigtsmalet af 
Tina 

Se flere billeder inde i 
bladet 

 
Foto: Kaj Agerskov  
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Sommermøde den 5. august 2018 i Aktivitets huset. 
 

Fremmødte 43  

Bestyrelsen. 

Palle bød velkommen. 

 

Fibia: 

Orientering...  

Der er skrevet adskillige mail. Til Fibia, den ansvarlige for entreprisen, entreprenører, 

underentreprenører, kundecenteret hos Fibia. Vej og park i Slagelse kommune, der skal 

godkende arbejdet. Bestyrelsen vil med når der skal laves gennemgang af området. Vi 

har efterlyst en dato til syn. 

OF er inddelt i tre områder, og ingen af dem er udført på en for os tilfredsstillende måde. 

Der er taget billeder af det mangelfulde gravearbejde, som vi sender til Fibia samt vej og 

park i Slagelse kommune. 

Der følges stadig op på sagen. 

Spørgsmål.  (Mogens) 

Er der sikret kæde ansvar i sagen om Fibia.? 

Palle læser et eksempel op på en mail fra Fibia s kundeservice hvor de svarede at det var 

en sag mellem os og den enkelte entreprenør. Det er det selvfølgelig ikke. Fibia har an-

svaret over for os og kommunen, der skal godkende arbejdet. Tilslutningen er en sag 

mellem medlemmet og Fibia. Palle orienterer om at der er en god kontakt til den sidste 

entreprenør som er i vores område. Yvonne med flere meget tilfreds med det produkt fra 

fibia, som de har fået. 

Vand, 

 Der vil komme en ekstra regning til OF grundet vejrforhold. Vi har brugt 450 M3 mere 

end sidste år på samme tid, grundet foreløbigt 3 md. Tørke. Årsagen til at Vandtrykket 

har været lavt er at SK forsyning ikke har leveret det tryk vi har krav på. Det er nu rettet 

op da vi får vand fra 2 sider samt der er etableret en trykudligningspumpe på Broholm-

vej, samt vores eget overforbrug. Han orienterer om, at man ikke skal lægge en vand-

slange rullet ud og løbe, men nyplantning skal selvfølgelig vandes og afgrøderne skal 

reddes. Brug af vandslange står ikke nogen steder i vores ordensbestemmelse eller de-

klaration, men det tages op på næste generalforsamling og de gode idéer og forslag der 

blev nævnt om beplantning og brug af vand (besparende) vil vi sætte ind på vores hjem-

meside samt i bladet, da vi desværre skal regne med at det ikke er sidste gang vi oplever 

en tørke grundet klimaændring. 

Ruth: 

Vi skal tænke på hvad vi planter i vores haver. 

Palle orienterer om at bestyrelse påtænker at lave forskelle foredrag, samt kursus i  Akti-

vitets huset: 



4 

 

Husk at! Hvis du skal leje vores Aktivitetshus,  

så skal I huske, at fortælle jeres gæster om vores fart begrænsning i 
området, de må altså heller ikke køre mere end 15KM i timen!!! 

Praktisk økologi og plantning m.m. En snak om vand og spare råd. Hvordan sikre du 

bedst dit hus mod tyveri. Førstehjælpskursus med instruktion af brug af vores hjertestar-

ter. 

Beskæring: 

Der er skrevet ud til alle efter en henvendelse fra Slagelse kommune om beskæring så 

skralde bilen og andre kan komme rundt. Bestyrelsen tjekker dette ved uddeling af lokal-

bladene, dvs. mindst 4 gange i sæsonen. 

En orientering omkring den nye ordning og der blev lagt en oversigt som kunne tages 

med hjem, hvor alle datoer står på de forskellige afhentningsordninger. Bestyrelsen er 

godt tilfreds med den nye skralde ordning, selv om Der komme mere kørsel på vores 

veje med den nye ordning. Storskrald skal helst ikke ligge i vores rabatter i en længer 

periode inden det bliver afhentet, så læg det først ud dagen før eller weekenden op til 

afhentningen og husk at meddele selskabet at i skal have afhentet, haveaffald eller stor-

skrald  i god tid 

Der var også en snak om høje træer. Det er i de fleste tilfælde et spørgsmål om godt na-

boskab 

OF. har nogle træer som vil blive fældet i efteråret 

Aktivitets huset: 

Der er god gang i brug af huset ikke kun til udlejning med også aktiviteter. 

Ruth; spørgsmål: Tude Å – Kloak – Tøjvask 

Tude Ådal, lader vente på sig. Vi presser på for at få det i gang hurtigst muligt. Vi har 

henvendt os til politikerne, men har på nuværende ikke fået et brugbart svar. Vi er af-

hængig af en hurtig løsning, grundet vores nye pumpestation, samt forhøjelse af det gl. 

Tjokholmdige og etablering af et nyt digelag for omtalte. 

Kloak. Vi kæmper imod en kloakering grundet en generalforsamlingsbeslutning. Vi tager 

det op på næste generalforsamling til afstemning igen. Vi har ingen beviseligt forurening 

til naturen, og det vil koste over 150.000 kr. pr. parcel. Inc. Frostfri målerbrønde med 

målere der skal aflæses vedr. vandforbrug på hver enkelt parcel. Vi regner med at politi-

kerne sparker os til hjørne til år 2023. Den nye 4 års plan skal til høring i efteråret. I får 

besked pr. mail. 

Vaskeri. Hvis det ønskes skal det foreslås på generalforsamlingen og kostprisen skal op-

lyses 

Hun forslår at der tilbygges et vaskeri med maskiner til brug af medlemmer. 

Sommerfest: 

Det var en dejlig sommerfest, stor tak til festudvalget med hjælpere og medlemmerne der 

gjorde at vi fortsætter til næste år 

Peder, han har et separations wc. der er vandbesparende, som man gerne må komme og 

se, Gøgemarken 5 

Ikke flere spørgsmål. 

Palle sagde tak og i dag. 
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Sankt Hans 2018 
Der var mødt ca. 100 mennesker op heraf en stor del børn, som 
alle hyggede sig. Der er nogle medlemmer der skal på læsekursus 
da der var store stød, samt hækkeklip i bålet uanset bestyrelsen 
har skrevet at det ikke må smides på bålet. Dette forlængede unø-
digt brandvagternes tid. 
 

Sankt Hans tale 2018 
 

Velkommen til jeres Sankt Hansbål. Vi har ingen forbud fra kommunen for at 
brænde bålet af. Så vi har valgt at brænde det af under skærpet tilsyn. Derfor 
ligger den flotte hæks længere nede i bålet, så hun flyver lavt i år, da hendes 
indvolde m.m. består af aviser. En stor tak til heksemagerne Marianne og Leif 
for den flotte heks. 
Vi søgte en troværdig politiker til at holde båltalen, men fandt ingen, derfor hol-
der vi den selv og jeg skal gøre det kort. 
Vi har på nuværende et underskud af nedbør på 32 mm. Aldrig har grøfterne 
været så tørre som nu og vi nærmer os tørke, vores rododendroner har sag tak 
for i år. Så må vi håbe vi ses til næste år. Uanset efteråret og vinterens ekstre-
me nedbørsmængde og nu den ekstreme tørke vi har nu, så skal OF Frølunde 
nok klare sig fremover, så længe vi respektere naturen og passer på den i fæl-
lesskab og laver de tiltag i fremtiden, der er nødvendigt for at vi kan bruge dette 
dejlige område 
Det er jo således at vi brænder bålet af for at holde 
de onde kræfter væk, derfor har vi bedt hende om at 
tage Den største nuværende onde kræft med sig,  
nemlig Fibia, der graver kabler ned i vores område 
uden hensyn til naturen – aftaler, m.m. og ikke vil ta-
ge ansvar for deres handlinger. 
Til afslutning vil jeg sitre vores gamle ven Holger 
Drachmann som har skrevet midsommervisen: Vi vil 
fred her til lands, den kan vindes hvor hjerterne  
aldrig bliver kolde. Så hold jeres hjerter varme!  
Med opbakning af Shu-bi-dua, Synger vi midsommer-
visen og tænder bålet, fortsat god fest. 
Båltale afholdt at formanden Palle Orth 
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Få et tilbud på  
afrensning og evt. 
imprægnering af 

dine fliser  
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Møbel og design Slagelse VVS Henrik Jensen 

Klinik Pluto Ostebørsen 

Trelleborg blomster Arbejdernes Landsbank 

Brugsen Vemmelev Nybolig 

Scanoffice Vivi Træløberskuddet 5 

Grøn Vækst Knud og Inge Gøgemarken 12 

Kenneth’s autolak Tårnborg malerforretning 

Vårby blomster Brugsen Frølunde 

Bo Grønt Rasmus Rasmussen 

Læby EL Nygård busrejsen 

Martinello Vemmelev Pizza 

Ekos VVS Næsby 

Sydbank Mogens, Telt 

MR Byg HP Service 

Jens Rendegraver  

Dybkærgaard  

Pejsehuset  

EDC  

Marios Pandekager  

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. 12. 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  
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OF Frølunde Banko 2018 
 
Torsdag den 12. juli afholdt OF den årlig 
Banko i teltet. 
Det blev igen en tilløbsstykke, med ca. 100 
deltagere, dejligt at så mange vil slutte om 
denne årlige begivenhed. Alle blev mødt i 
indgange af Joan og Yvonne. 
Videre inde i salen, kom man til det 
”STORE” gavebord, med dejlige gevinster 
fra vores uundværlige sponsere (Husk at 
støtte dem).  
Alle er bænket og klar til det at flytte brikker  
Spillet går i gang og Søren opråber med sin gode ”Banko Carl” stemme, 
som vi alle kender. 

 
I pausen, kan man 
købe kaffe og dejlig 
kage samt andre  
drikkevarer. 
 
Spillet fortsætte og 
mange dejlige  
præmier bliver ud-
delt. 
 
 

Men alting slutter jo men alle gik hjem med en god oplevelse rigere, nogen 
fik præmier mens andre måtte gå tomhændet, men sådan er det jo 

Tekst Red./foto Jørn Frederiksen 
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Flaghejsning Igen!! 

 
Kære ALLE medlemmer i OF Frølunde. 
 
Da bestyrelsen endnu ikke har modtaget nogen 
henvendelser, angående interesserede medlem-
mer til at hejse det Store flag på Telenor masten, 
vil vi hermed igen opfordre jer til at melde jer til 
denne opgave. 
Vi syntes det er meget vigtig, at der er nogen der vil påtage sig denne opgave.  
Da det er synd og skam, at vi ikke får hejst dette smukke store Dannebrogsflag 
som skal veje over vores dejlige område. 
 
Meld dig trygt til bestyrelsen, det eneste det kræver er, at du skal have en pose 
stående med flaget og hejse flaget på officielle flagdage samt når OF afholder 
diverse arrangementer hvor man syntes der skal flages.  
Det skal bemærkes, at den tidligere flaghejser gerne vil undervise i flag  
hejsningens kunst. 
 

Hold dig ikke tilbage!!  MVH OF bestyrelsen 
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LEGEPLADSDAG 
 

Vi havde en rigtig hyggelig legepladsdag den 29-07-2018. 
 

Tusind tak til den familie der 

mødte op med børn og gæ-
ster. 
Der blev malet/olieret legered-
skaber til den store guldmedal-
je, båden fik sat fenderlisten 
fast, hækken blev klippet og 
der fjernede ukrudt m.m. langs 
bagsiden af legepladsen, der 
blev brugt både le og buskryd-
der så det var hårdt arbejde, 
der kom også et nyt bord-bænk sæt 
op. Der blev drukket nogle sodavand 
og et par øl i varmen og der var også 
slikposer til dem der havde lyst. 
Efter endt arbejde blev der hygget 
med pølser-brød-vand-øl. 
Ingen nævnt, ingen glemt. 
 
Hvor er det ærgerligt for alle dem der 
ikke mødte op, for det var en rigtig god 
dag. 
 
Venlig hilsen 
Lokalbestyrelsen 
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Sommerfesten 2018 
 

Sommerfesten startede med lidt gråvejr og lidt kølige vinde, men alle var 
friske og klar til dagens oplevelser. 
Det startede som sædvane med, at der var et gratis morgenbord med brød, 
kaffe og kager, det er en dejlig traditi-
on, som alle syntes om. 
 
Alle kræmmerne var på plads med alle 
deres varer, Tombolaen var klar med 
gode gevinster, de blev i år bestyret af 
Søren, Jørn og Dorthe. 
 
Formanden bød velkommen og  
ønskede alle en god dag. 
 
I år var der særlig mange 
kræmmere, og der var rigtig 
mange gode ”uundværlige” ting 
man kunne købe, men jeg tror 
ikke købelysten var så stor, det 
er lidt synd, at der ikke kommer 
flere interesserede, man skal 
nok prøve at sætte skilte op et 
stykke tid før dagen på  
Broholmvej og Bildsøvej med 
henvisning til at der afholdes 
Loppemarked på pladsen, det 
kunne jo være det også trak 
nogen folk til ”boderne” 

Foto Jørn/Kaj Tekst red. 
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Så kom Tina og malede flotte ansigts maling på un-
gerne, og ungerne var vilde med det og køen var 
lang. Det var meget professionel det hun malede og 
ungerne syntes det var et ”Hit”.   
Det var dejligt at se de mange unger gå rundt med deres flotte an-
sigtsmalede ansigter. Stor tak til Tina 
for det flotte arbejde. 

 
Prøv lige at se disse skøn-
ne unger og en enkelt  
voksen (Dorthe), det er jo 

herligt. Jeg er sikker på at 
alle var tilfredse med deres 
ansigtsmaling.  

 
 
 
 
Vi håber Tina kommer tilbage 
næste år. 
 

Foto Jørn/Kaj Tekst red. 
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Nu skulle ungerne kigge op på 
”Scenen” for nu kommer 
 ”IBBER Cirkus show” 
 
Han entrede scene med sit fine 
dress. 
Så kom han i gang med trylleriet,  
Han satte sin kuffert frem hvor 
han kom frem med diverse trylle 
ting. Han tryllede med tørklæder 
som han puttede i æg som så for-
svandt, han havde flere børn på 
scenen som han tryllede med. 
Han tryllede med stave med  
farvede fjer som pludselig skifte-
de farve godt lavet. Så havde han 
en pisk som han skar hoveder af 
blomster.  

En mor kom på scenen, hvor han tryl-
lede med tørklæder, og pludselig stod 
han med hendes BH i mellem sine 
tørklæder flot så det ud, til stor over-
raskelse hende. 

Foto Jørn/Kaj Tekst red. 
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Han fortsatte med sine gags og løjer: 
 
Han fremviste en Ketchup flaske som også bare forsvandt. Der var 
også et ”farligt” nummer, hvor han havde 2 poser, så bad han publi-
kum om at vælge en pose de valgte ”den rigtige” som han pressede 
sammen, men den anden var der en kniv som vist var gået igennem 
hånden hvis han havde trykket posen sammen. 
 
Nu begyndte hans kuffert at snakke, det 
var et dyr der snakkede men det var me-
get genert og ville ikke ud af kufferten, 
men ud kom den og den var sød sjov og 
fræk gris til stor morskab for alle.  

Så skulle der lave ballon dyr til børnene. 
Han var meget hurtig og dygtig til det og 
ungerne blev glade 
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Vi siger tak for den gode underholdning fra IBBER Cirkus Show. 
 
 
Kl. ca. 14.30 var dagens arrangement overstået, og kræmmere, børn, voksne og 
Festudvalget forlod pladsen for at komme hjem og slappe lidt af og skifte til aften 
dress, så man var klar til aftenens Fest. 
 
 Kl. 17.30 blev dørene åbnet til teltet man mødte Joan og Søren, som modtog 
billetter og herefter blev man anvist sin plads. Man kom ind i teltet og igen blev 
man mødt af et flot og veldækket bord i de smukke grønne lime farver. 

Alle blev bænket på forudbestilte pladser og alle 
fik en fin opdækning med tallerken glas og den 
obligatoriske Frølunde sang og vi skulle selvfølge 
også synge vores dejlige national melodi 

 

Foto Jørn/Kaj Tekst red. 
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Vi blev alle præsenteret for et meget stort og flot salatbord 

Torben kok, leverede igen rigtig god mad, der var lækkert oksekød, og dejlig  
svine kød med svær og der var også kylling det var bare rigtig godt og der blev 
taget godt for sig af retterne.. 
 
Under middagen spillede vores faste musiker 
”Visti” og det er altid en fryd for øret at høre ham 
spille. Mange tak for den gode musik. 

Vi har rigtig mange gange spillet: 
Frølunde sangen, og Søren ringede 
altid til forfatteren Dagny Hornstrup 
om aftenen når vi sang, men denne 
aften havde vi besøg af Dagny, så 
kunne hun høre vi alle sammen 
sang hendes sang, der var ikke et 
øje tørt, det var dejligt at hilse på 
Dagny. Tak fordi du kom og besøg-
te os, håber vi ser dig igen til næste 
år. 
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Alle hyggede sig med den gode mad og i det gode selskab med andre, der var 
en rigtig god stemning. Herefter blev der solgt Amerikanske lotterier, de gik alle 
som varmt brød, jeg tror ikke de nåede helt igennem rækkerne før der var ud-
solgt.  
Nu skulle der ”tankes” op så man var klar til aftenens videre forløb 
 
Så blev der godt nok fyret op under Dansegulvet, da  

Dandanell And The Far out Boys  
fyrede musikken af for fuld udblæsning 

Foto Jørn/Kaj Tekst red. 
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Jeg skal lige fortælle jer, at de her gutter 
kunne fylde dansegulvet fra første strofe til 
den sidste dans, det var en fornøjelse, at se 
så mange danseglade mennesker give den 
gas på dansegulvet. Og Michael forsanger 
kom bare ud over kanten. 
Men han kunne ikke klare det alene så han 
har en rigtig god trommeslager og en  
fantastisk guitarist som bare kan spille så 
ørene synger. 
Og musikken er jo numre vi alle kender, det 
var kim Larsen med alle de kendte numre, 
Bamses venner og mange mange flere, Det 
er bare musik for alle aldre.  
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Pludselig blev klokken 01.00 og festen skal slutte. Som altid skal vi synge sidste 
sang: Skul Gammel venskab ej forgå, det er en rigtig god sang at slutte med der 
får man lige tankerne til at tænke på dagen der er gået og med de gode oplevel-
se og indtryk man har fået.  
Det har været en rigtig god dag og jeg tror jeg kan svare for alle, at alle har hyg-
get sig både børn og voksne og vi kan gå hjem med en god oplevelse rigere. 
 
Stor tak fordi I alle mødte op til denne dag, og en stor tak til de Utrættelige og 
slidsomme festudvalg med hjælpere, uden jer alle sammen kunne dette ikke lade 
sig gøre 

Foto Jørn/Kaj Tekst red. 
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279,- 



23 

 

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:            Kim Sørensen     kim.of.frolunde@gmail.com               

    

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:       Adresse:  

Claudia Laumann Cavigilia    Korsnæbbet 14 
Theis og Sebrina Steenfeldt Lykkegaard  Lyrekrogen 6 

Tina og Mikkel Schou     Kohejresvinget 5  
  

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 

fra 1. april til 1. oktober, hvis du har spørgsmål vedr. foreningen,  udenfor 

dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 
Bestyrelsen  

Husk vores ordensregler. 
Der var i sidste nummer af lokalbladet indsneget sig en sætternisse fejl i 
klokkeslættene, så her er de rigtige regler:  
 
Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motordrevne 
maskiner er kun tilladt:  
 

 På hverdage mellem    kl. 07.00 og 19.00  
 På lørdage mellem     kl. 09.00 og 16.00  
 På søn- og helligdage mellem  kl. 09.00 og 13.00  
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Postkasse! 
Det er meget vigtigt, at du skriver tydeligt navn og nr. på din 
postkasse. 

 
Brevkassen skal opstilles, så afstanden mellem brevindkastets 
underkant og terræn, fortov eller vej er mindst 100 cm og højst 
120 cm. 

Du kan placere postkassen vinkelret mod adgangsvejen, hvis en 
anden placering generer adgangen til huset, men den skal stå i 
skel. 

 

Aktivitetsudvalget meddeler: 
Torsdag den 6. september er der fællesspisning for damer i Aktivitetshu-

set. Så hvis du har lyst til at komme og møde andre, skal vi ha’ din tilmelding 
senest mandag den 3. september 2018. Du kan tilmelde dig til Ulla fra aktivitets-
udvalget ved at skrive en mail eller en sms  Mail; ullabang@godmail.dk   
mobil: 22182131  Det koster 30 kr. for mad + 20 kr. pr. person for benyttelse af 
Aktivitetshuset. Drikkevarer skal I selv medbringe. 

 

Banko i Aktivitetshuset 
Fredag den 14. september 2018 er der banko i Aktivitetshuset kl. 19.00. 

Tilmeld dig til Dorthe på mail eller sms. Mail; Dorthe.johnbeck@hotmail.com  
mobil: 22465208  senest fredag den 7. september 2018. Vi kan max være 50 
personer, derfor er det efter ”først til mølle” princippet. Gæster må gerne invite-
res med. Det koster 20 kr. at deltage. 
Der er gevinst på en række og hele pladen. NB det er tilladt at tage egne plader 
med, men de koster det samme. 
Pris pr. plade er 15,00 kr./3 plader for 40 kr./ de 9 kvikke 5 kr. pr. stk. 
Der kan købes øl og vand til 10,00 kr.  Kaffe og kage til 5 kr. 
Hilsen aktivitetsudvalget 

Bytte tøj dag 
Det er børn-Dame og herretøj 

Søndag den 30. september 2018 bliver der mulighed for at få ryddet ud i skabe 
og skuffer og få skiftet lidt ud i garderoben. 
De der har tøj de vil forære væk, mødes i aktivitetshuset kl. 9.00 og tøjet lægges 
frem. 
 Kl. 10.00 åbnes der for alle. 
 Tøj der ikke finder en ny ejer, kører Aktivitetsudvalget til Kirkens Korshær. 
 Kom og gør et godt fund. 
Tilmelding ikke nødvendig, hilsen aktivitetsudvalget. 

mailto:ullabang@godmail.dk
mailto:Dorthe.johnbeck@hotmail.com
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HONNING TIL SALG! 
 

Vi har fået nye forsyninger, og det  
sælges i klubhuset om søndagen i kontor tiden: 
ml. 10.00 og 11.00 efter 1. oktober kan man henvende 
sig til et bestyrelses medlem og få det udleveret 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Første hjælps kursus i Aktivitetshuset 
 

Lørdag  den 15. september  kl. 13.00  
 
Bliver der igen afholdt Førstehjælpskursus med kursusbevis.  
 
Tilmelding til dette kan ske enten  ved at sende en mail til klubhuset: 

of-frolunde@mail.dk, brev i postkassen ved klubhuset,  
eller kom om søndage ml. 10 og 11 

Tilmeldingsfrist senest 10.september 2018 
 

 Der er kun plads til 20 deltagere, så det er først til mølle!! 
 
Der bliver undervist i hjertemassage og brug af hjertestarter. Der bliver også en 
gennemgang af kroppens vitale dele og deres funktioner. 
 
Det er professionelle undervisere, de er alle sammen Paramedicinere der kan 
deres kram. Det første kursus var meget professionelt mange tak for det. 
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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. 13.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
 

Mandage 

Vi må desværre aflyse Mandagsspillet 
for i år, pga. at der ikke møder nogen 
op. Hvis der kommer nogen er det kun 

et par stykker, og det kan man ikke 
spille på, vi må se om interesse  

kommer tilbage til næste år. 
 

 

25. aug. 

Vin turnering 2018 
 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 13.00 

29. sept. 
(2018) 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

17. nov. 
(2018) 

 

Julefrokost 
( kun for medlemmer) Kl. 13.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2018 

AFLYST 
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Turnering: 
 
     
29. juni afholdt vi den næste  
vinturnering. 
17 medlemmer mødte op til 
turneringen, det blev som 
sædvanlig  
nogle fine kampe, denne gang 
var der to der fik et ”æg” men 
vi fandt også vinderne til sidst 
og det blev: 
 

 

 

28.juli Blev der igen afholdt  

vinturnering, Men denne dag 

var bare som en bageovn, det 

var en af de varmeste dage, 

så der skulle køles af ind imel-

lem, men der blev alligevel 

kæmpet bravt opg vi fik vinder-

ne til sidst, efter en omkamp 

ml. Kaj B og Carsten. 

 

 

HUSK! At banen kan benyttes af alle i OF-Frølunde og alle er velkomne 

til at komme og spille, der er altid nogen på banen: onsdag og lørdage, 

som meget gerne vil vise jer kunsten at spille Petanque.  

Der er ikke nogen af os der er ”verdensmestre” så man skal ikke holde 

sig tilbage.  

2. Bente  1. Kai B. 3. Palle 

2. Kaj B.  1.Bente.  3. Carsten 
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T.P. Handy Service 

Forefaldende arbejde, mindre byggeopgaver, Oprydning, 

ude og inde.  

Kørsel med 750 

Kg. Overdækket 

trailer 

CVR NR: 37462624 
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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    55 75 08 00 
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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