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Nu er det sommer, den har vi ventet længe på. Foråret var ikke noget at prale 

af. De fleste af os kan mærke at der bliver mere afstand til grundvandet, grundet 

vegetationen suger godt til sig. Det er også nu vi skal tjekke om nogle af vores 

træer er til gene for naboen eller os selv, så vi kan få dem beskåret eller fældet 

når tid er og husk at plante et nyt. Er der træer på kanten af din grøft må du me-

get gerne fælde dem hele året. Husk at beskære ud mod stier og vej, se tegning 

andet sted i bladet. Har din nabo ikke slået græsset inden Sankt Hans, så det er 

frø bærende, så slår vi det på naboens regning.  

Vores søer fungere fint med, frøer, blishøns m.m. og græsset er på vej op langs 

kanter og på stierne. Vi mangler at sætte en bænk op ved en sø. 

Vi har udskiftet nogle defekte stophaner og erstattet dem med en frostfri 

"målerbrønd". Vi er godt tilfreds med vores nye selskab der ordner de grønne 

områder, de kom godt fra start." Jørgen vejmand " har repareret diverse veje og 

vi mangler i skrivende stund at få belægning på et stykke af Sandløbernæsset.  

Bierne: "Jørgen bimand" har sat en familie mere op og der er 3 mere på vej. Vi 

forventer den første høst på vores krukker til sommerfesten og igen en til efter-

året. Der vil kun være muligt at købe en krukke pr. parcel, så længe der er efter-

spørgsel. 

 

Kloakering: Vi har skrevet til samtlige byrådspolitiker og gjort opmærksom på 

at vi ikke ønsker kloakering af vores dejlige område. Nogle enkelte har svaret og 

det samlede svar fra politikerne - kommunen - SK forsyning kommer efter den 

29.06 2015. Vi kan stadig først komme med i år 2020. 

 

Legeplads: Vi havde indvielse af vores Legeplads 31.05.2015(se andet sted i 

bladet)  

Legepladsen bruges også i salgsøjemed af ejendomsmæglerne, sammen med 

fremhævelse af hele vores område for at trække børnefamilier til. Så er det lidt 

træls at der ligger nogle" Øjebæer " i form af misligholdte huse. Vi har fået en 

del henvendelser desangående fra medlemmer, så vi vil skrive til ejerne og op-

fordre dem til at få bragt deres hus i orden. Foreningsmæssigt arbejdes der på 

højtryk for at få udarbejdet et sæt nutidige vedtægter, uden at sætte foreningens 

formål overstyr. Vi fastholder at vi er en jordpolitisk andelsforening med forplig-

tigende fællesskab. Husk at sende din mailadresse til klubhuset samt at køre max 

15 km/t  

Rigtig god sommer. 

Fællesskab med mening Lokalbestyrelsen 
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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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Byggetilladelse 

 
Husk at det er det til enhver tid gælden de bygningsreglement der er 

gældende.  

Det finder i på hjemmesiden www.of-frolunde.dk  

Der er forskel på et skur og et anneks i forbindelse med afstand til 

skel.  

Hvis græsslåmaskinen ligger i huset er det et skur, hvor  

afstanden til skel er min. 2.50 m.  

Ligger svigermor i huset er det et anneks/gæstehus, så skal afstan-

den være min 5 m.  

Du skal meddele det til BBR registeret, samt lokalbestyrelsen, når du 

sætter flere bygninger op på din grund.  

Er du t tvivl eller har spørgsmål desangående så henvend  

dig til lokalbestyrelsen i klubhuset, inden du går i gang.  

Husk at! melde adresseændring til hovedkontoret samt  

lokalbestyrelsen.  

Ændring af mail/telefon til lokalbestyrelsen.  

Ups! Det skal hermed beklages, at der havde indsneget en fejl i  

Hovedbladet under OF-Frølunde.  

Lokalredaktøren fik sat sit billede ind i stedet for Søren Backs.  

Undskyld Søren! 

Ved en våd sommer! 

 

Fordelen ved at have ferie nu: 

Vi skal ikke vande blomsterne. 

Vi bliver ikke solskoldede og har ikke  

udgifter til solcreme. 

Der er ikke fare for skovbrand, og det gør 

heller ingen ting om bikinien eller shortsene 

er for små, for det ses jo ikke under  

regnbukserne! 

 

God sommer. 

http://www.of-frolunde.dk
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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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Der bliver tændt op i den store grill, vi har stillet borde og  

bænke op, så pak en madkurv og kom og vær med.  
Der kan købes øl, og vin, og vi skal nok sørge for, 

at øllet er koldt. Der vil være snobrød og sodavand til  
børnene. 

 
Kl. 20.00: Bliver der solgt lodder til 

    amerikansk lotteri med 
    flotte præmier. 

 
Kl. 20.45: Båltale   

 
Kl. 21.00: Fyrer vi heksen af til  Bloksbjerg. 

 

 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer  

 
Vi håber på godt og varmt midsommervejr. 

Hvis vejrguderne ikke er med os og det siler ned eller der er storm,  

bliver det aflyst. 

Vel mødt  Festudvalget 

 

Lørdag d. 20 juni 2015  
Pladsen åbner kl. 18.00 

NB! Der må først smides brænde på bålpladsen fra:  

fredag den 12. juni til lørdag den 20. juni  kl. 12.00  
Der må kun smides rent træ, ingen stød  

Intet haveaffald. 
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Torsdag d. 9. juli kl. 18.30 
Der er gevinst på en række og på hele pladen. 

20 kr pr.  plade -  3 plader for 50 kr. 
 

Der spilles om sponsorerede gaver til en værdi  

af ca. 100 kr. -eller mere pr. sponsor. 
 

Nedenstående sponsorer støttede os i 2014 

 og vi håber de vil støtte os igen i 2015. 

På forhånd tusind tak. 

AL-BANK NYBOLIG KORSØR 

BJERNEDE FLAGINDUSTRI NYGAARD`S TURISTBUSSER 

BO & GRØNT HAVESERVICE NÆSBY VVS 

DAGLI`BRUGSEN VEMMELEV PEJSEHUSET 

DIN LÅSEPARTNER SLAGELSE  PETERS AUTO VEMMELEV 

EDC BOLIGEKSPERTERNE KORSØR RASMUS RASMUSSEN MASKINSTATION 

EKOS VEMMELEV SCAN OFFICE 

HAVENISSENS HAVESERVICE V/ 

SVEND BURCHARD SKOVGAARD VINE  

SPAREKASSEN SJÆLLAND SLAGELSE  MØBLER 

HENRIK JENSEN`S VVS SYDBANK 

JENS RASMUSSES MASKINST. TORNSANGERLUNDEN 16 INGRID 

JONNA R. ZONETERPI TÅRNBORG FORSAMLINGSHUS 

KENNETH`AUTOLAKERING VANDKANTEN RESTAURENT KORSØR  

KLINIK PLUTO VEMMELEV  VEMMELEV PIZZARIA 

KOLBERG KØD SLAGELSE VÅRBY BLOMSTER 

TRELLEBORGGÅRD BLOMSTER XL-BYG GRØNVOLD & SCHOU 
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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!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loppeboder til sommerfestdag 
 

Hvis du/I er interesseret i at have en salgsbod på pladsen 
på  

sommerfestdagen d. 11. juli 2015 kl. 9-14 
Sku I henvende jer til bestyrelsen og reservere en plads 

I kan henvende jer i klubhuset på søndage ml. 10.11 
Eller på mail til: joan.of.frolunde@gmail.com 

Eller:   of-frolunde@mail.dk 
 

I kan sælge alt fra nips til møb-
ler  og havenisser,  

dog ikke levende dyr. 
 

Det koster 50 kr. at have en bod 

(2m) og I skal selv opstille og 
afrydde jeres bod 

Festudvalget 
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Lørdag d. 11 juli 

Kl. 9.00 Gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.        

   

Kl. 10.00 Pladsen åbner  

  Besøg TOMBOLAEN med de flotte præmier. Den 

  bestyres af ”TOM og BOLAEN”  Carina og Pia 

 

Kl. 11.00 Tryllekunstneren Henning Nielsen 
  

Henning Nielsen kendt fra Danmark har 

talent 2015 komme på scenen og under-

holder. 

Den sønderjyske tryllekunstner Henning 

Nielsen tog dommerpanelet og hele fami-

lien Danmark med storm, da han opnåede 

en flot 3. plads i ”Danmark har Talent 

”på TV2. Her beviste Henning Nielsen, 

at han både er den fødte tryllekunstner og 

entertainer, Glæd jer til at opleve ham live.  

 

Besøg Mario’s KÆMPE Pandekagevogn,  

han sælger også ristede pølser, popcorn og Soft 

Ice 

 
Igen i år har vi en masse hyggelige kræmmere 

som har opstillet boder hvor de sælger alverdens ting. 
 
Der kan købes kolde øl, vand, og meget andet i baren. 

 

Kl. 14.00  Pladsen lukker (og baren) så der kan  

ryddes op og gøres klar til aftenens festligheder. 
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Lørdag Aften d. 11 juli  

Kl. 17.00  Dørene åbnes til ”teltet.” 

Kl. 18.00  Fællesspisning. 

NB!  der er dinner musik med Kim Visti 

Kl. 20.00  Spilles der op til dans med: 

      

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 01.00  Festen slutter. 

  

Tilmelding: Søndage d. 21.6. - 28.6. og  05.07  

  i OF-huset ml. 10.00-11.00 

  
Hvis du vil spise den grillstegte mad med tilbehør koster 

det 160 kr. inkl.. indgang. 

Se vedlagte tilmeldingsseddel. 

 
 Medbringer du din egen mad koster det 100 kr. at komme ind. 

 
Adgang til aftenfesten, kun forudbestilte pladser. 

Vi gør opmærksom på at tilmeldingerne er bindende, og 
der kan ikke bestilles flere pladser efter d. 05.07.2015. 

 
Husk eget bestik!! 

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. 

Det må ikke ryges i teltet før maden er taget ud.  

Festudvalget. 
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Vedr. langsom Internet 
I sidste nummer efterlyste bestyrelse medlem-

mer der klagede over langsom internet, der er 

vist opstået en misforståelse. 

 

Dem vi efterlyser er, de der kører internettet 

over kabler i jorden de såkaldte kobberkabler, 

hvor nogen sikkert har fastnet telefon og et Internet modem koblet på. 

Problemet er, at hastigheden de fleste steder ikke kommer over 3,5 Mbits, 

og det er slet ikke godt nok hvis man vil se tv signaler eller film over  

nettet.  

 

Så kan man jo bare få et ”trådløst” internet, der er hastigheden høj nok 

men det bliver meget dyrt, da du betaler for hvor meget du henter ned, jeg 

kan oplyse at hvis man vil se en film over det ”trådløse” eksempelvis  

Netflix er her en oversigt af forbruget 

 

 Lav (Basiskvalitet, op til 0,3 GB pr. time) 

 Mellem (Standardkvalitet, op til 0,7 GB pr. time) 

 Høj (HD-kvalitet, 3 GB pr. time) 
 

YouSee anslår, at dataforbruget ved afspilning af YouTube er på 2,3 MB pr. 

min/138 MB pr. time og 600 MB for en times afspilning af TV 2 Play. 

 

Typisk har en normal forbruger ca. 5 GB til rådighed pr. måned. Så det 

kan hurtigt blive brugt og så bliver det pludselig dyrt. 

 

Så Vi efterlyser stadig et overblik på hvor mange der stadig bruger  

internet over kablet modem, Håber så mange som muligt henvender sig og  

bliver skrevet op på vores underskrift indsamling, så vi har et grundlag, at 

gå videre med.       Redaktøren 

https://yousee.dk/mobil/Bredband/Dataguide/
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Legeplads åbningsdag. 

 
Vi holdt en legeplads dag søndag den 

31.05 hvor vi officielt åbnede den 

nye  

legeplads der mødte  

ca. 50 personer op børn og forældre, 

morfar-mormor m.m. en hyggelig 

dag med popcorn - pølsehorn-

sodavand og et par øl Vi fik en hyg-

gelig snak, hvilket bla. resulterede i 

at vi fik skænket en plast jolle af vo-

res medlem IB Plovmand, som vi vil 

bruge som sandkasse, i stedet for den 

fantasiløse sandkasse vi har. Det 

kræver lidt arbejde, så har du lyst og 

tid så henvend dig til Joan eller Palle. 



16 

 

 



17 

 

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:  

       

Gitte Sitting Vestergaard    Skovskadelodden 5 
 

 
 

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. 

 
Bestyrelsen  

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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Alt Malerarbejde  
udføres 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

   

20. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

9. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

11. juli  

Sommerfest formiddag 

m/morgenmad, Kræmmere, 
Tombola, Pandekager, Ristede 

pølser 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

11. juli 

Sommerfest Aften 

Spisning, Musik, underhold-
ning, salg af lodsedler 

Drikkevarer til fornuftige  
priser 
 

I teltet Fra  

 

kl. 18.00  - 01.00 

12. 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 24. 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 

 
27. juni 
25. juli 
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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Info maj 2015 

 

Så fik vi afviklet vores anden  

Vinturnering.  

Trods udsigten til ustadigt vejr, var vi 

heldige, det passede når en kamp var 

færdig blev det overskyet og lidt regn, 

men det lykkedes at få afviklet alle 

kampene. 

 

Denne gang blev det en ren ”dame 

vinder turnering” 

Her kunne drengene ikke være med. 

 

Så der skal lyde et stort tillykke til vinderne: 

 

 2.  Jytte  1. Ulla  3. Vibeke (vores nye medlem) 
 

 

Venlig Hilsen, Formand Kaj Agerskov 

Petanque Spillets historie 
I slutningen af 1800-tallet levede en mand ved navn Ju-

les Lenoir, som var fransk mester i Le Jeu Provencal. På 

grund af gigt udviklede han petanque. Det betyder, at 

der den dag i dag i den lille fiskerby La Ciotat findes en 

mindeplade, hvorpå der står: "På denne plads skabtes i 

1910 spillet Pied tanque". 

I 1935 var der ca. 135.000 spillere i Europa, og i 1958 

dannede man det internationale forbund FIPJP 

(Federation Internationale de Petanque et Jeu Provencal). 

 

Petanque spillet i Danmark 

I 1982-83 etableredes de første petanqueklubber i Danmark, men det var ikke før i 

1986, der rigtig kom gang i spillet, og det var også først det år, at man startede DPF 

(Dansk Petanque Forbund).  
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HUSK SOMMERMØDET SØNDAG DEN 12 JULI  

KL. 11.00 I TELTET. 
 

Her mødes vi med ondt i  

håret, til et kort rise/rose møde, samt orientering 

om lokalafdelingens status. Alt kan tages op til 

debat, men der kan ikke besluttes  

noget. 

 

Bestyrelsen. 

 

Beskæring af beplantning 

Dine hække, træer og anden beplantning, der  
vokser ud over fortove, veje og stier skal  

beskæres. 
Fodgængere og bilister skal let og sikkert kunne 
komme forbi din grund. Hække, træer og anden 

beplantning, der vokser ud over fortov, veje og 
stier, kan være både til gene og fare for trafik-
ken. Derfor har du pligt til at beskære dem. 

Hække og buske skal klippes tilbage til  
skellinjen, så fortove og kørebaner kan bruges i 
fuld bredde 

Trækroner skal beskæres, så der er en frihøjde på mindst 2,8 m 
over fortovet og 4,5 m over vejen 
En meter ind over rabatter, fortove og cykelstier fra vejens kant, 

skal der også være en frihøjde på 4,5 m 
Skilte og gadelys må ikke være dækket 
 

På hjørnegrunde er det særligt vigtigt at beskære beplantningen 
godt, så trafikanterne kan se til begge sider, inden de krydser ve-
jen. 

 
Skellinjen ligger typisk ved bag kanten af el skabe, lysmaster og 

vejskilte mv. Ved beskæring skal du være opmærksom på, at gre-
ne tynges ned, når de er våde. 
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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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