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OF-Frølunde Lokalblad 
 

Redaktør: Kaj Agerskov, Andevig 15, 4220 Korsør 

E-mail:  kaj.of.frolunde@gmail.com  

Ansvarshavende for bladet: Formanden for OF-Frølunde 

Tryk: Jannerup, 4200 Slagelse .  Oplag: 360 eksemplarer. 

udgivelse af næste blad:  juli 2016 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2016 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 
Tlf. 22 13 93 43 

Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 
Tlf. 40 17 56 64 

2. suppleant  

Marianne H. Petersen 
22 96 96 97 

Formand:  

Palle Orth 
Tlf. 20 44 14 57 

Næstformand  og 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 

   

   

  
Forside billede: 

Årets første regnbue. 

Ja smukt ser det ud, der 

er oven i købet en  

side regnbue. 

Foto Kaj Agerskov 
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I skrivende stund er grøfterne tørre og vi kan 

godt bruge noget vand. Forsiden på sidste 

lokalblad viste bænken et godt stykke ude i 

søen ved Svensker renden. Nu er den kom-

met på land da vandstanden er sunket ca. 1 

meter i søen. DMI har lige varslet med evt. 

skybrud. Det vil sige at der kan falde mellem 

15 og 25 mm regn på 30 min, dvs. ca. 16.000 

liter vand pr. parcel, som skal væk. Vi har 

nogle drænprojekter der skal udføres, hvor vi 

søger om tilskud fra hovedforeningen i lig-

hed med andre områder. Vi har fået bistand 

fra statsautoriseret grundforbedringskonsu-

lent Kjeld Morel til beregningerne af vores kommende pumpers ydeevne, samt regler for 

vores eget pumpelaug, ifb.m. Tude Ådal projektet. Vi vil sikkert også bruge ham i for-

bindelse med et nyt digelag der skal etableres for resten af Tjokholmdiget, som er et hav-

dige. 

Når dette blad bliver delt ud, vil bestyrelsen tjekke om der er nogen vegetation der skal 

beskæres ud mod veje samt stier (se anden side) samt frøbærende græs der skal slås in-

den Sankt Hans. Der hvor det er tiltrængt vil medlemmet få en mail eller brev om at 

bringe forholdet i orden inden d. 25.06 2016. Så gør dig selv og os en tjeneste og få det 

bragt i orden. I modsat tilfælde vil du modtage en regning på udført arbejde. 

Vi får mange spørgsmål om opførelse af skure-gæstehus og drivhus m.m. og skal gøre 

opmærksom på at det er det til en hver gældende bygningsreglement der er gældende og 

vi skal anbefale i kigger på https://www.bolius.dk/love-og-regler-for-udhuse-og-skure-

17566/  der forklare reglerne rigtig godt. I finder i det hele taget rigtig mange gode brug-

bare ting under www.boligus.dk. I kan også besøge vores hjemmeside www.of-

frolunde.dk. Her kan i også sætte jeres hus til salg. 

Vi mangler stadig nogle der vil fælde anviste træer for at få brændet. 

Deklarationen som vi gerne skulle have på plads til næste generalforsamling vil som 

tidligere oplyst blive emnet på sommermødet d. 17.07 2016, kom endelig med forslag nu 

hvis i har nogle i mener der skal med. Put det i postkassen eller send en mail til klubhu-

set of-frolunde@mail.dk. Foreløbig har vi udkast til aftale med Slagelse kommune vedr. 

behandling af bygningsreglementet - mulighed for dispensationer, afstand til nabo og 

vej, for åbne carporte - hvad kan vi gøre ved vedligeholdelsespligt af bygninger. Tilla-

delse til hønsehold - husstands vindmøller - naturgrunde - indførelse af hegnslovens be-

stemmelser - forbud mod brug af pesticider (Roundup m.m.) til bekæmpelse af ukrudt. 

Vi ses med godt humør og ondt i håret. 

Fortsat god sommer. 

FÆLLESSKAB MED MENING 

LOKALBESTYRELSEN. 

https://www.bolius.dk/love-og-regler-for-udhuse-og-skure-17566/
https://www.bolius.dk/love-og-regler-for-udhuse-og-skure-17566/
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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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Forbyd pesticider I OF Frølunde Fed 
F.eks. Roundup er et pesticid. 
Bitch og Frisk i Madmagasinet i DR har påvist forøget kræftforekomster i de til 
Danmark producerende sojaområder I Brasilien. Sri Lanka har påvist at det giver 
akut nyresvigt, som sidebemærkning 
kan nævnes, at Roundup er det mest 
benyttet middel til selvmord i Sri Lan-
ka. Beskrevet i Danidas tidsskrift Ud-
vikling. 
 
En ting er for meget kvælstofudled-
ning, det kan rettes op efter en årræk-
ke, en anden ting er pesticider og 
Roundup. Det sidste er gift som ryger i 
grundvandet og kan ikke fjernes igen. 
Halvdelen af danske vandboringer er 
lukket af den grund. 
 
Roundup kan nu også måles i blodet på danske børn, samt det 
går ud over vores bier 
 
Der er en verdensomspændende kampagne mod Roundup, 
som nu er blevet forbudt i Holland. 
 
Derfor  burde vi også forbyde det i Frølunde Fed, bla. i den nye 
deklaration. 
Venlig hilsen Jørn Melchior Engsnarre skellet 5. 
 
Bestyrelsen anbefaler forbuddet og vi skal gøre opmærksom på,  
at selskabet Grøn Vækst som vi bruger, har forbud mod at bruge nævnte. 

JUBILÆUM 2016 Det skal bemærkes, at I forbindelse med 
vore 50 års jubilæum, Har OF Frølunde udarbejdet et  
jubilæums blad, som kommer til at ligge tilgængelig i  
klubhuset, ved den først komne søndags åbning. Her kan 
du afhente et eksemplar af dette store værk på 40 sider 
som beskriver historien fra 1966 til i dag. 
 
Tomme Flasker I forbindelse med sommerfesten, søger 
festudvalget om klare flasker til bordpynten. Det skal helst 
være glas flasker noget i stil med Smirnoff Ice flasker. Har 
du nogen af dem liggende, er festudvalget meget glade for 
at få fingre i dem. De kan afleveres i klubhuset om sønda-
gen.    På  forhånd tak Festudvalget. 
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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 – Flis hugning 

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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Til dig og til jer 

Nabohjælp virker, når vi står sammen. Jo 

flere vi er, jo større er risikoen for at tyven 

opdages. Du kan hjælpe både dig selv og 

dine naboer ved at udbrede  

Nabohjælp i dit nabolag. 

Tyven sonderer det område, han planlæg-

ger at bryde ind i. Hvis tyven bliver hilst på, 

fordufter han hurtigt -  nu kan han blive 

genkendt og han ved, at der er øjne i området. Der-

for, jo flere vi står sammen jo bedre er dit eget hjem 

sikret. 

 

Bestyrelsen anbefaler at i melder jer ind i nabohjælp 

på jeres vej, jo flere des bedre. Hvis vi bliver rigtig 

mange vil vi sætte viste skilt op ved indfaldsvejene, 

da vi er sikker på at det har en præventiv virkning. 
 

Vores Biavler Jørgen har meddelt,  
at lige efter Sankt Hans, er der frisk 
forårs Honning som kan købes i 
klubhuset. (søndage 10-12) 

 
 1 glas forårs honning  30,- 
 2 glas i gaveæske   70,- 



8 

 



9 

 

 

 

 
 

 
 

 
 
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. 
 NB!  Du kan kun betale med kontanter, det gælder også  

  til sommerfesten.  
 

 
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. 25 juni 2016  
Pladsen åbner kl. 18.00 

NB! Der må først smides brænde på bålpladsen fra:  

fredag den 10. juni til lørdag den 25. juni  kl. 12.00  
Der må kun smides rent træ, ingen stød  

Intet haveaffald. 
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Petanque bane har fået ny belægning, Takket være vores lokalbestyrelse  

Der kom lige 32 tons Klostergrus, og det skulle jo lægges på banen, men det var jo et 

større arbejde, så der måtte vi have hjælp fra Jørgen Rasmussen. Han hentede det i den 

store bunke der var lagt på græsset, og han kørte det på banen og trak det rundt på banen. 

Det var meget flot lagt ud tak for det. 

Der blev lagt ca. 7 cm Klostergrus på banen, når 

det så var stampet var 5 cm belægning.  
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Som beskrevet på side 3 er det måske en god ide at checke om dine 
træer og buske lige skal trimmes en ekstra gang, så de overholder  
afstande til skel og vej, så har du jo også mulighed for at lægge det på 
Sankt Hans bålet. 
Nedenstående en tegning for at tydeliggøre problemet. 
 

Beplantning må ikke vokse ud over skellinien, og den skal være mindst 0,5 

m.  fra kørebanen og den fri højde skal i kørebanens fulde bredde være 
mindst 4,0 m. over vejen og mindst 2,8 m. over fortov og sti. 

Gangsti/rabat 

Derefter måtte vi andre i gang med river, skrabere og rette skinner så det kunne blive 

nogenlunde jævnt. 

Efterfølgende blev det stampet med en plade vibrator, så det støvede bare meget vold-

somt så der måtte lidt ”Ganevand” til, at skylle støvet væk.  

Pt. Er den meget blød, det har vi erfaret os der spiller på banen, men vi håber snart der 

kommer regn, så banen sætter sig så den bliver mere fornuftig at spille på, så kan det 

godt være vi skal stampe det igen, men det må tiden vise. 

Tak for hjælpen til:  Jørgen, Nils, Preben, Søren, Jørn, Mogens, Palle og Kaj   
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Lørdag d. 16 juli 

Kl. 9.00 Gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.         

Kl. 10.00 Pladsen åbner  

  Besøg TOMBOLAEN med de flotte præmier.  

NB! Der er levende musik på pladsen 

Kl. 10.45  Klovnen Tapè 

Klovn, artist, musikant, mimer, 
slangemenneske i en og samme 

person! 

Tapé er en klovn, som gennem de sidste 25 

år har rejst landet tyndt og optrådt med sit 

en-mands-cirkusshow. En forestilling, som 

mikser cirkus, komik, mime og klovnenum-

re. Alsidigheden gør, at forestillingen  

rammer bredt og begejstrer både store og 

små.  

Kl. 11.30  -  13.30 Kommer der en Ballonpuster og 

    børnene kan få ansigtsmaling 

 

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. 16 juli  

Kl. 17.00  Dørene åbnes til ”teltet.” 

Kl. 18.00  Fællesspisning. 

 

Kl. 21.00  Spilles der op til dans med: 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

Kl. 01.00  Festen slutter. 

  

Tilmelding: Søndage d. 19.6. - 26.6. og  3.07  

  i OF-huset ml. 10.00-11.00 

  
I anledning af 50 års jubilæet,  

er der 2 GRATIS adgangs billetter pr. parcel 

til spisning. Gæster må betale kr. 185,-  

Se vedlagte tilmeldingsseddel. 
 

 Husk at! Der er også amerikansk lotteri med flotte gevinster 
 

Adgang til aftenfesten, kun forudbestilte pladser. 
Vi gør opmærksom på at tilmeldingerne er bindende, og 

der kan ikke bestilles flere pladser efter d. 03.07.2016 
 

Husk eget bestik!! 

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. 

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

 

Vel mødt Festudvalget. 
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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!! 

Til Sommerfesten: 
Kommer den store  oppustede ”Djævlebakke”  
Som vil være til  
glæde for børne-
ne på pladsen 
 

Beskrivelse: 

Stor ruchebane i 
brændende farver 
og ild på toppen. 
Hvem tør tage tu-
ren ned til djæv-
len? 
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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  

                   

Loppeboder til Jubilæums festdag 
 

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

Jubilæums festdagen d. 16. juli 2016 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 møbler  
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 

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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Telefon: 58 38 00 08    Mail: conny@jacola.dk 

Hjemmeside:  www.taarnborgforsamlingshus.dk 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

   

25. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

14. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

16. juli  
Sommerfest formiddag 
 

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. 13.00 

 
Onsdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 

(Alle er velkomne) 
Petanque banen 

Fra kl. 10.00 

 
 

Mandage 

Vi spiller fra 2. 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 

 
   25. juni 
   30. juli 
   27. august 

Vin turneringer  

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

Petanque banen  
kl. 13.00 

24. sept. 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 13.00 

19. nov. 
Julefrokost i Petanque klubben 

(kun for medlemmer) Klubhuset kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2016 
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Årets første vinturnering blev spillet: 

Lørdag den 30. april. 

Der var 18 der var mødt op til dysten, det blev rig-

tig fine kampe, det sjove var at vinderne Bente og 

Kai, havde nøjagtig samme point på tavlen, så de 

måtte ud i en omkamp, og resultatet blev følgende: 

 

1. Kai Bruhn  2.  Bente Orth  3. Svend Buchardt 

 Stort tillykke til Vinderne. 

 

Endnu en god start på sæsonen 2016 i ”De skøre 

kuglers” klub. 

 

 

28. Maj Turneringen. 

Her var der 22 deltagere der mødte op og  

kæmpede om sejren og vin præmien.  

Det var den første vinturnering på den nye bane, 

det var noget anderledes at spille på denne bane, 

men som spillet kom i gang gik det vist meget godt, 

vi håber på, at der snart kommer regn så banen  

sætter sig. 

Vi fik gennemfør turneringen og følgende vindere 

blev fundet: 

1. Kai Bruhn  2.  Martin Bang  3. Nils Bang 

  Stort tillykke til Vinderne. 

 

Jeg skal lige gøre opmærksom på, at banen er for alle i OF, så I skal ikke 

holde jer tilbage. Du kan sagtens nå, at melde dig ind i klubben, hvis du vil 

deltage i vin turneringerne som foregår den sidste lørdag i måneden. 

Der er altid plads til flere medlemmer. Pt. Er vi ca. 40 medlemmer. 

Venlig Hilsen, På bestyrelsens vegne, Kaj Agerskov 
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Vær med i Det Store Naturtjek 

 

 

 

 
Projekt Biodiversitet Nu skal skabe ny viden om, hvordan Danmarks na-
tur har det. Det gøres ved at kigge på, om det går frem eller tilbage for 
udvalgte dyr, planter og svampe i den danske natur.  
 
 
Alle kan være med, når Det Store Naturtjek sparkes i gang. Vi har nemlig 
brug for naturelskere i alle aldre og på tværs af hele kongeriget, når natu-
rens tilstand skal tjekkes. Indtil nu er vi over 17.000 naturtjekbrugere, og 
det gør os til Danmarks største Citizen science projekt.  
 
Hvordan Kommer du i gang? 

Opret dig som bruger på NaturTjek - enten på din smartphone eller på 
web-appén, og du er klar til at gå i gang med at registrere de udvalgte 

arter og levesteder. Gå ind på:  http://www.biodiversitet.nu 

 
Hvad bruges min registrering til? 

Du hjælper med at kortlægge den danske natur, når du registrerer. Alle 
registreringer kommer ind i en database, som vi trækker data ud af hvert 
år og analyserer. I år 2015 bliver der skabt en grundviden og efter tre års 
registreringer kan vi begynde at sige noget om, hvorvidt det går frem eller 
tilbage for naturen i hver kommune. Den viden bruger vi til at påvirke lo-
kale politikere, embedsfolk og jordejere til at forbedre forholdene for den 
lokale biodiversitet. Dine registreringer vises på kortet over alle registre-
ringer med art/levested, brugernavn og eventuelt billede og kommentar. 
Brugernavnet kan ændres under Indstillinger  

Anbefales af Lokalbestyrelsen 
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
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 fin-

der 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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