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Redaktør: Kaj Agerskov, Andevig 15, 4220 Korsør 
E-mail:  kaj.of.frolunde@gmail.com  
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Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2019 

Bestyrelses medlem 

Yvonne Bilager 
Tlf. 60 24 62 00 

Næstformand 

Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Sekretær:  

Joan Fischer 
Tlf. 21 79 72 22 

Kasserer:  

Anne Jørgensen  
Tlf. 51 81 19 66 

1. suppleant: 

Jann Mikkelsen 
Tlf. 27 50 98 99 

Redaktør/Webmaster 

Kaj Agerskov 
Tlf. 30 54 99 46 

   

   

  
To skønne piger der er 
blevet ansigts malet af 

Tina 
Foto: Jørn Frederiksen  

 
 

 

2. suppleant:  

Gert Fleron Beck 
Tlf. 31 90 06 05 
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Så er vi godt henne i sommerperioden og de store fester er afslut-
tet, efter vores mening med et godt resultat.  
Legepladsdag. Vi har afholdt ”legepladsdag” hvor der var et be-
skedent fremmøde. En stor tak til de familier der mødte op og tak 
til mormor/farmor – morfar/farmor samt de dejlige unger der mødte 
op. Vi fik ordnet en del og afsluttede med pølser og sodavand, en 
dejlig dag.  
Aktivitetshuset Når vi afholder aktiviteter i Aktivitetshuset er det 
vigtigt at man melder sig til i god tid og ikke siger fra i sidste øje-
blik, det er ikke holdbart. Vi så det ifb med førstehjælp/hjertestarter 
kurset. Det vil vi stramme op på.  
Det første ”gril og Æd” kursus tilrettelagt af superkokken Torben 
afholdes d. 31.07, herom mere i næste blad.  
Sommermøde Den 04.08 2019 afholdes sommermødet med fo-
kus på de nye medlemmer og andre kan møde op og ”rise/rose” 
samt komme med gode ideer til bestyrelsen, som vi plejer. Alt det-
te har været annonceret i tidligere lokalblade og et kort referat vil 
komme i næste blad. 
Trailer; Der er nogle enkelte der ikke kan finde ud af at skrive sig 
rigtigt på. Se altid efter om der står nogen over dig der har bestilt 
traileren. Behandl trailerne ordentlig, se efter om alt er ok inden du 
kører. Er der defekter eller andet så meld det til bestyrelsen evt. 
med en seddel i postkassen, så kan vi få fat i den ansvarlige. 
Vandforbrug; i skrivende stund har vi et konstateret merforbrug 
på i gennemsnit 28 M3 vand pr dag = 840 kr. i vandbidrag. Havde 
vi haft kloak var det ca. 1.960 kr. pr. Dag.  Dette skyldes udeluk-
kende vanding, grundet tørken. Grøfterne er flere steder udtørret 
og nogle steder lugter det grundet der ikke er nogen bevægelse i 
vandet. Vi skriver til SK forsyning om vores merforbrug samt de 
utætheder der har været, således at de kan forklare politikerne at 
dette vandforbrug aldrig vil lande i nogle tanke. De mener vi levere 
for lidt spildevand tilbage. Det bruger de som en årsag til en evt. 
kloakering, hvilket er forkasteligt. Vi kæmper videre mod en kloa-
kering af vores dejlige område. 
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Tude Ådal projektet lader vente på sig og dermed vores betalte 
pumpestation. I bedste tilfælde kan de gå i gang sidst i 2020, hvil-
ket vi ikke tror på. Tjokholmdiget med det nye digelag kommer hel-
ler ikke i gang før der ligger en afgørelse vedr. Tude Ådal projektet. 
Vandmålere; Vi er i fuld gang med udskiftning af stophaner til må-
lerbrønde og vi presser på for at få det udført hurtigst muligt, så al-
le har vandmåler senest udgangen af 2020. Så kan i vande som i 
har lyst/råd til og utæthederne efter måleren betaler i selv. Vi har 
fundet en del ulovlig udført VVS arbejde på hovedledningerne, 
hvor man bla. Har brugt jernrør i jorden. Det får vi fjernet og betalt 
af hovedforeningen da det er ”byggesjusk” ifb.m. byggemodningen 
fra foreningens start. Der vil blive fremsendt en udførlig brugsvej-
ledning for de nye målerbrønde samt brug af måleren i næste lo-
kalblad samt på hjemmesiden. Den sjat jord der er til overs ved 
nedgravning af målerbrønden, er jeres. Hvis i ikke kan finde anven-
delse for den på grunden så læg det i et hul på vejen. 

Fortsat god sommer 
Fællesskab med mening 

Lokalbestyrelse, 
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Skt. Hans Aften lørdag den 22-06-2019 

Atter en dejlig bålaften var med os og mange glade mennesker stil-
lede op til en hyggelig aften med grillmad, snik snak ved bordene- og en 
tår til halsen. Lotteriet som vanligt, hurtigt udsolgt og 

10 vindere blev trukket.   
kl. 20,45 båltale ved Palle (se hjemmeside). Midsom-
mer visen blev sunget, kl. 21,00 bålet tændes- et flot 
bål der var en Heks værdig til at blive sendt afsted til 
Bloksbjerg. 
Tak til Marianne og Leif for den fine Heks. 
Traditionen tro: Snobrød, sodavand, fiskedam og 
popcorn til børnene. 
En tak til alle der var med til at gøre aftenen hyggelig 
og bålet stort. 

Et lille hjertesuk:  Kære OF 
medlemmer. Vores oplevelse er des-
værre, at rigtig mange ”glemmer” at 
kigge i vores udhængsskabe/OF 
bladet/hjemmesiden, dette gør at 
nogle går ”glip” af de dejlige ting 
som sker året rundt. 

Yvonne  
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Dejligt at se så mange der mødte op til Årets Sankt Hans bål 2019  
Tak for det! 

Det var en meget fin aften, men da bålet var 
brændt ned og man så på det afbrændte bål, 
var der desværre rigtig mange ”store grene”  
tilbage som ikke kunne brændes. Det er 
utroligt at man kan være det bekendt at smi-
de det på bålet, når der er opfordret til ikke 
at gøre det, der er bare nogen der skal rydde 
op bagefter og køre det væk 

Tekst: Yvonne Bilager 
Foto: Jørn Frederiksen 
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Den 17. august er det damerne der laver mad. 
10 personer kan tilmelde sig pr. gang, og det er først til mølle. Man 
kan kun tilmelde sig en gang, men der vil blive en venteliste. Tilmel-
dingen er bindende. 
Det vil være sådan, at de 10 personer  laver mad til 20 
personer, da deres koner/mænd, samlever eller en 
ven/veninde  vil komme og spise med kl. 19.00. 
Det går ud på at vi mødes kl. 16.00. Vi vil derefter gå i 
gang med at lave nogle spændende salater og dressin-
ger. Vi skal lave stegte grøntsager over åben ild. 
Vi skal lave forskellige kartofler på bål. Sidst men ikke 
mindst, skal vi grille en masse kød og pølser. 
Så skal vi ha' dækket et flot bord til vores  gæster an-
kommer. 
Prisen pr. person er 85 kr. altså pr. par 170 kr. + 20 kr. til 
huset pr. person. 
Man ta'r selv sine drikkevarer med. 
 
Tilmeldingsfrister:   
den 17. august 2019 skal du tilmelde dig senest den 10. august 2019. 
Tilmelding til Torben på tlf.nr. 28135405 Hilsen Torben       
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Møbel og design Slagelse Brugsen Frølunde 

Klinik Pluto Rasmus Rasmussen Maskinstation 

Kenneth’s autolak Nygaards Turist & mini busser     

Vårby blomster Vemmelev Pizza 

Læby EL Arbejdernes Landsbank 

Ekos, Vemmelev Knud og Inge Gøgemarken 12 

Sydbank, Korsør VVS Næsby 

MR Byg Henrik Ølmand 

Jens Rendegraver T.P. Handy Service 

Pejsehuset BC Haveservice 

   EDC, Korsør Wivi, Træløberskuddet 5 

   Marios Pandekager Tårnborg malerforretning 

   VVS Henrik Jensen Nybolig, Korsør 

   Ostebørsen Dagmarbryggeriet/Jeanette og Jens 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 11. juli  
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Næsbyvej 22 
4200 Slagelse 
 

Vi udfører følgende: 
Salg og service af varmepumper. 
Salg og service af pille ovn og pille fyr. 
Samt biobrændselskedler og alternativ energi 
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Banko i teltet 11 juli 2019 
Traditionen tro, vores årlige banko som forventet, en masse  
glade og forventningsfulde mennesker mødte op. DEJLIGT, at 
se / opleve-  Tak skal lyde fra aktivitetsudvalget. og bestyrelsen. 
 
Til at styre spillet som 
vanligt :  
Joan og Søren. 
Anne , Ulla og Gitte 
stod for at kontrollere 
pladerne og udleve-
ring af gevinsterne. 
Der var 51 spil og en 
masse gode gevinster, 
de 3 hovedgevinster 
gik henholdsvis til :  
Inger Jørgensen gik 
med et gavekort på 
500kr Flemming Chri-
stensen en KURV , og 
Solveig Larsen et 
BÅLSTED tillykke med 
det og en STOR tak til alle sponsorere for deres 
gavmildhed. 
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Dagen startede kl 9.00 med 
dejlig morgenmad, med alt 
hvad der til hører  !!!!  Solen 
skinnede og  aktiviteten  ved 
boderne var godt i gang,  

 
 
 
 

19 kræmmere var 
klar til at modtage 
gæsterne, og for-
middagen igen-
nem blev der gået 
til den. Tombolaen 
som blev passet af 
de travle aktivitets-
udvalg, de fik solgt 
lodder  og   
vinderne blev  
glade for deres gevinster. Traditionen tro var der ansigt maling til 
børnene det var Tina der igen i år var kunstneren en fornøjelse at 
se børnenes glæde. Kl. 11 var der underholdning af Fup og Fidus 
dette var ikke så vellykket som forventet desværre levede han ikke 
op til vores forventning om hans formåen og kunnen. Sådan er be-
tingelserne desværre engang imellem når man prøver nyt.  
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Kl. 17.30 åbnede  
baren, så alt var klar til  
at servicere gæsterne. 
Man var klar ved indgan-
gen  til at hjælpe/ guide 
alle til hvor i teltet der var 
reserveret til hver enkel. 
Det var et smukt syn der 
mødte os flot pyntede 
borde, Mange tak til alle 
de dejlige mennesker 
som stillede frivilligt op til at give en stor hånd. 
Vores mad blev igen i år lavet og serveret af mester kokken Torben og 
hustru. 
Under middagen var der musik ved Kim hyggelig stemning ved alle bor-
dene, en fornøjelse at opleve. Kl. 20 blev der solgt lodder som altid blev 
der hurtigt udsolgt.  
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Kl. 21.00  
kom Dandanell på  
banen, som altid kom der 
gang på dansegulvet, han 
leverede sit sædvanlige 
program og nu er vores 
spørgsmål : Er det for 
vildt, skal vi tænke andre 
tanker til underholdningen 
næste år ?    
Sluttelig en STOR tak til 
alle frivillige , sponsorer 
m.fl uden det netværk  
ingen fester 

Foto: Jørn Frederiksen, tekster: Yvonne Bilager 
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Kontakt til Aktivitetsudvalget: 

T.P. Handy Service 
Forefaldende arbejde, mindre byggeopgaver, Oprydning, 

ude og inde.  

Kørsel med 750 

Kg. Overdækket 

trailer 

CVR NR: 37462624 

Tlf: 22 56 07 06 

Kontaktpersoner E-mails Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22 18 21 31 

Yvonne Bilager yvonnebilager@hotmail.com 60 24 62 00 

Bente Orth bentpr1955@gmail.com 50 58 00 19 

Gitte Madsen mcgitte@outlook.dk 29 90 15 87 

mailto:ullabang@godmail.dk
mailto:yvonnebilager@hotmail.com
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 

 
Klubhus:              of.frolunde@gmail.dk  

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

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

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

Sekretær:  Joan Fisher     joan.of.frolunde@gmail.com 

Best. medlem:     Yvonne Bilager     yvonne.of.frolunde@gmail.com 

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

2.Suppleant:        Gert Fleron Beck    gert.of.frolunde@gmail.com      

    

Velkommen til nye medlemmer. 
Navn:       Adresse: 

Charlotte Ekstrøm     Høgeleddet 5 

Jan Grønhøj og Janne Thygesen  Strandskadehøjen 7 

Phillip og Nanna  van Studinski    Strandskadehøjen 6 

Lisbeth Kjeldskov B. Simonsen   Engsnarreskellet 10 

Ellen og Sven-Ove Lennat Johansen  Gøgemarken 27 

Allan Olesen      Engsnarreskellet 1 

Sidse Koppel og James C. Sheridan  Lyrekrogen 23 

Michael og Mia Kulman Vestenkjær  Engsnarreskellet 6 

Charles Georges Ibrahim    Vendehalsen 3 

Michael Mølgård Andersen   Tornsangerlunden 14 

Paula M.M. og Aguedo Villalba Lagrada Rylegangen 1 

 

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  
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

15. sept. 
Foredrag Nabohjælp/

Indbrudssikring 

Aktivitetshuset  

kl. 11.00 

HONNING TIL SALG! 
 

 
Vores Bimand har lige leveret ny slynget honning til 
klubhuset som I kan købe, og det sælges i klubhuset 
om søndagen i kontor tiden: 
ml. 10.00 og 11.00  

 

1 GLAS HONNING………………...…..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Husk vores ordensregler. 
Der er desværre nogen der ikke lige kan huske vores regler angående støjende adfærd,  

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  

HUSK AT!  Møde op den 15 september kl. 11.00  

I aktivitetshuset: 

Til foredrag vedr. NABOHJÆLP   



22 

 



23 

 

Stort pap skal op af din genbrugsbeholder 

 

Ud med det store pap 
 
Rummet i genbrugsbeholderen til papir 
og småt pap er ikke beregnet til stort pap. 
Stort pap sætter sig fast/i spænd og for-
hindrer korrekt tømning. Er der top på 
genbrugsbeholderen, hverken kan eller 
må skraldemændene tømme den. De skal 
lade den stå med en besked om, hvorfor 
den ikke er tømt. En meget fyldt beholder 
kan også skabe problemer for skralde-
manden, selvom der ikke er top på. Fx 
hvis du har fyldt den så meget, at affaldet 
kiler sig fast i rummet.  
 

 
NB! Hvis du IKKE har plads i dine egne skraldespande, nytter 
det jo ikke at benytte naboens skraldespande, i hvert fald ikke 
uden at du spørger først.  
Man kan købe ekstra skralde poser på genbrugspladsen 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

 
Onsdage og 

Lørdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 
(Alle er velkomne) 
HUSK At tiden er ændret til kl. 10.00 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

31. aug. 

Vin turnering 2019 
 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

28. sept. 
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

16. nov. 
 

Julefrokost 
( kun for medlemmer) Kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2019 

NB!  Vi er en hyggelig Petanque klub med ca. 40 medlemmer, men der 

er plads til flere, så du skal ikke holde dig tilbage hvis du kunne tænke 
dig at være med i et dejligt og hyggeligt fællesskab, hvor det gælder om 
at hygge sig i selskab med de andre i klubben, og hvis du er medlem kan 
du også deltage i de forskellige arrangementer 
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Vi forsøgte noget nyt i år : 

børne Petanque, 4 fredage i juli 

Det var desværre ikke så  

mange der  mødte op, men Jer 

der kom skal have en stor tak, 

fordi i havde lyst til at komme og 

lege med, men der var plads til mange flere 

Hvorfor der ikke kommer flere til de arrangementer, kunne vi godt tænke os at 

vide. Hvis I har lyst, er I velkomne til at skrive til redaktøren 

29. juni blev der spillet Vinturnering 

 

Vi var igen 16 deltagere til månedens spil. Der 

blev igen spillet nogle gode kampe. vinderen 

fandt vi men 2 og 3. pladsen skulle lige ud i en 

omkamp, så slut resultatet blev følgende: 

 

Nr. 1 Bente 2. Benedikte 3. Kaj A. 

 

Stort Tillykke til Vinderne 

 

 

27. juli afholdt vi årets 4. vinturnering 

 

Der var 20 der var mødt op til dysten, det blev en 

rigtig god dag med meget forskellige resultater 

lige fra nogen der fik et ”ÆG” til meget  gode og 

tilfredse vindere. Der blev serveret Frikadeller og 

Kold kartoffelsalat . 

 

Vi fandt vinderne af dagens dyst og det blev: 

 

1. Martin  2. Kaj A.  3. Benedikte 

Tillykke til vinderne 
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     Rejser 
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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@gmail.com  
 

————————————————————— 

OF Omegnens Fritidshaveforening 
 
Åbningstiderne på kontoret: 
For overdragelser: 
åben mandage ml. kl. 10.00 – 18.30  
og torsdage mellem kl. 10.00-15.30 – 
Husk der skal bestilles tid til  
overdragelse. 
  

Telefonen 33 13 58 70  
er åben mandage – torsdage  

mellem kl. 10.00-14.00. 
 eller man kan sende mail på: 

 of@of-fritid.dk 
 

——————————————————— 

Diverse service numre: 
  

Renovation    58 57 38 50 
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 
 

Fjernelse af Hvepse: 

Niels Hvenegaard:   30 34 92 74 

 

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
mailto:of@of-fritid.dk
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