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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:  august 2017 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2017 

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: 

 
Et kig ned af: 

 Gøgemarken, med de 
smukke  

Paradis æbletræer  
som står i fuld flor. 
Foto: Kaj Agerskov 
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Så er foråret overstået og vi går ind i sommeren. Vi har fået lidt under middel 
af nedbør, samtidig med at træer m.m. er sprunget ud, hvilket vi kan se på 
vandstanden i grøfterne der er faldet en del. Vi skal nu have skåret for siv og 
græs i grøfterne. 
Et flertal i folketinget har nu vedtaget at ændre planloven. Da vi lavede vores 
nye deklaration som blev vedtaget på generalforsamlingen, følger denne 
gældende planlov i fremtiden. det vil sige at vi får forlænget” sommer 
”sæsonen med 2 mdr. fra 1.marts til 31. oktober samt at Pensionister, efter-
lønnere, eller andre kommunalt godkendte personer kun skal have ejet hu-
set og brugsretten til en parcel, et år, for at få ret til helårsbeboelse. Hvis I 
får dette så husk at, meddele det, til lokalbestyrelsen samt hovedkontoret i 
Gothersgade 
 
Aktivitetshuset; Vi har haft nogle misforståelser, fra kommunal side, disse 
er ryddet af vejen, så nu ligger der en byggetilladelse. Vi påregner at gå i 
gang med fundamentet i uge 25 og byggeriet er sat til at vare 20 uger så vi 
påregner at det er færdigt medium november 2017 og det glæder vi os til. 
Husk at dit lokalkontingent stiger 85 kr. kvartalet i næste kvartal. 
Tiden er nu til at slå græs, samt beskære vegetationen der er til gene for 
andre, så husk at, sørge for dette inden Sankt Hans d. 23.06. Der var alt for 
mange der glemte dette sidste år og det giver en masse bøvl for alle. Dem 
der ikke gør det får en henvendelse og vi slår/ beskære på medlemmets reg-
ning. 
Vi står nu for at skal have nye vedtægter for hele OF og det er som oplyst 
den 4. november der skal afholdes ekstraordinær kongres (i Tåstrup) vi skal 
afholde en ekstraordinær generalforsamling for at drøfte de indkomne for-
slag fra områderne, samt vælge delegerede og vi påregner at afholde denne 
i september, samt vi vil orientere på sommermødet om samme. Vi skal bru-
ge 14 delegerede + lokalbestyrelsen. Har det din interesse så husk at til-
melde dig nu til lokalbestyrelsen, mundtligt eller gerne pr. mail. 
Husk at melde din mail adresse og ændring af folkeregister adresse til lokal-
styrelsen mail, of-frolunde@mail.dk  
Vi har 7 ledige grunde, så kender du nogle venner/familie der er interesse-
ret, kan de henvende sig til lokalstyrelsen eller hovedkontoret i  
Gothersgade 158. 
 Rigtig god sommer, husk at hygge jer. 
 

Fællesskab med mening 
Lokalbestyrelsen.  

mailto:of-frolunde@mail.dk
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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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Vi stiller borde og bænke op.  Der bliver tændt op i den 

store grill, som frit kan benyttes til jeres medbragte kød, 
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 
 

NYHED!  Nu kan du betale kontant eller med:  

 

Fredag d. 23 juni 2017  
Pladsen åbner kl. 18.00 

NB! Der må først smides brænde på bålpladsen fra:  

fredag den 16. juni til den 23. juni  kl. 12.00  
Der må kun smides rent træ, ingen stød  

Intet haveaffald. 
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Vores Trailere. 
 

OF Frølunde trailere har kun 7 stik  
Så hvis du har et stik på din bil med flere, 
skal du selv sørge for at have en adapter 
der skal sættes imellem vores trailer og din 
bil. 

 
Kan købes hos: 

 
Harald Nyborg for 99,- 

 

ADAPTER 7/13   Best. nr. 2417  
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AL-BANK MØBLER & DESIGN  

BJERNEDE FLAG XL-GRØNVOLD OG SCHOU 

BO GRØNT NYBOLIG 

BRUGSEN VEMMELEV TRELLEBORGGAARDS BLOMSTER 

CERTEGO Låsepartner NÆSBYSTRAND VVS 

EDC  PEJSEHUSET 

EKOS TÅRNBORG MALERFORRETNING 

GRØN VÆKST RASMUSSEN MASKINSTATION 

HAVENISSENS HAVESERVICE SCAN OFFICE 

BRUGSEN FRØLUNDE SKOVGAARD VINE 

HENRIK JENSEN VVS TURBÅDEN, SKÆLSKØR V. 

JENS RASMUSSENS MASKINSTATION SYDBANK 

JONNA R. ZONETERPI MOGENS OG CONNI, LYREKROGEN 4 

HONNING, OF-FRØLUNDE TORNSANGERLUNDEN 16 

KENNETS AUTOLAK TÅRNBORG FORSAMLINGS HUS 

KLINIK PLUTO VEMMELEV PIZZA 

BUTIK SOMMERFUGLEN, SLAGELSE VÅRBY BLOMSTER 

MARIO´s KÆMPEPANDEKAGER NYGAARD & KLINGENBERG TURISTBUSSER 

 

Torsdag d. 13. juli kl. 18.30 

Dørene åbnes 17.30 

Der er gevinst på en række og på hele pladen. 
20 kr. pr.  plade -  3 plader for 50 kr. 

 

NB! Det er tilladt at tage sige egne personlige plader med, 
Men de koster det samme 

 
Vi spiller som sædvanlig, om flotte sponsorerede gaver.   

Nedenstående sponsorer støttede os i 2016 
 og vi håber de vil støtte os igen i 2017. 

På forhånd tusind tak. 
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(NB! Vi træffes bedst på mobilen eller E-mail: jens_rasmussen@dlgmail.dk) 
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NB! Husk nye tider vedr. græsslåning og andet 

 
Ordensbestemmelserne §9 i deklarationen 

 

 Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende  
 motordrevne maskiner, er kun tilladt: 
 
 På hverdage mellem: kl. 07.00 - 19.00 
 På lørdage:   kl. 09.00 - 16.00 
 På søn- og Helligdage: kl. 09.00 - 13.00 

Loppeboder til sommerfestdag 
 

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

 

sommerfestdagen d. 15. juli 2017 kl. 9-14 
Skal I henvende jer til bestyrelsen og reservere en plads 

I kan henvende jer i klubhuset på søndage ml. 10.00-11.00 

 
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 
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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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Er du også træt af langsomt  Internet? 
 

OF Frølunde og Fibia/Seas NVE er i gang med at forsø-
ge at etablere Fibernet i vores område,  

men det kræver din deltagelse.  
 

Vi havde besøg af 
en konsulent fra 
Fibia, som fortalte om dette gode tilbud til 
os. 
  

 

 
For at få hurtigt Fibernet i vores område, skal det graves ned i jorden, og det 
koster jo noget, men det er meget billigt: 

Det er et engangsbeløb der skal betales på kr. 1.995,-  
  

Her fra kan der fratrækkes statens Håndværkerfradrag på ca. 800,-  da det kun er  
arbejdsløn,  

så slutbeløbet er kun:  kr. 1.195,-  
(for dette beløb, får du indlagt Fibernet ind i huset og der bliver sat en boks op i huset) 

  
Herudover skal man jo betale for sit internet, det gør du jo også i dag, og hvis du vil have 
det gode tilbud fra Waoo vedr. Tv, kan du frit vælge hvor mange kanaler du vil have, der 
er et rigt udbytte af tilbud,  

  

For at vi kan få Fibernet i vores område til den pris, skal vi have omkring:  

150 parcellers tilslutning, og her håber vi i bestyrelsen, at I alle sammen viser stor 

interesse for dette og tilslutter jer dette tilbud. 
 

Aller sidste frist for tilmelding er: 15. august 2017, så skynd dig helst allerede i dag 
  
Vi håber din nysgerrighed er tændt, på nedenstående link, kan du finde svar på alt. 
  

 Tilmeldingen skal ske på følgende Link:     www.fibia.dk/offrølundefed   
(her er der oprettet en speciel side for OF Frølunde) 

 

Har du har spørgsmål så kontakt venligst Lokalredaktør/Webmaster:  
Kaj Agerskov enten på tlf.: 30 54 99 46   eller på mail: kaj.agerskov@gmail.com 

Hvad er Fibernet Det er Internet som leveres via det man kalder lyslederkablet også 

kaldet optisk fiber. Forskellen til almindeligt bredbånd er, at Internetsignalet leveres via 

disse kabler, som kan køre højere hastigheder end traditionelle bredbåndskabler.  

Bestil senest 15. august og få: 

Oprettelse og Tv-boks til o kr. Værdi: 1998 r. 

http://www.fibia.dk/offrølundefed
file:///I:/1OF%202016/Fibernet%20i%20OF/kaj.agerskov@gmail.com
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Lørdag d. 15 juli 

Kl. 9.00 Gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.         

Kl. 10.00 Pladsen åbner  

  Besøg TOMBOLAEN med de flotte præmier.  
 

kl. 10.00  - 13.00 vil Helene lave ansigtsmaling til alle de 
børn der har lyst 

Kl. 11.00  Trylle Carsten underholder 

for børn og barnlige sjæle.  
Derefter laver han ballon dyr til alle 
børnene, Duer flyver op, kaniner gør et 
hop. Carstens trylleshow er i top. 
 

Anmeldelse: Suverænt 
Virkelig et trylleshow med en nærværende, 
børnevenlig og voksenvenlig kunstner som 
fangede både store og små med sit show! Fantastisk show hvor gæster 
på alle aldre fik mulighed for at deltage. Gav sig tid til sit publikum og var 
imødekommende og gav sig ekstra tid til at lave ballon dyr og se kaninen 
efterfølgende.  
  

Besøg Marios 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. 
 
NYHED!  Nu kan du betale kontant eller med:  
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Lørdag Aften d. 15 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. 18.og 25.juni og 02.juli 

  i OF-huset ml. 10.00-11.00 

  
Hvis du vil spise den grillstegte mad med tilbehør koster det 180 kr. 

inkl.. indgang. 
Se vedlagte tilmeldingsseddel. 

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

 

Marios Pølsevogn står der hele aftenen, så du har mulighed for, 

at købe Soft Ice til dessert og en pølser til natmad! 
 

 
Adgang til aftenfesten, kun forudbestilte pladser. 

Vi gør opmærksom på at tilmeldingerne er bindende, og der kan 
ikke bestilles flere pladser efter d. 02.07.2017. 

 
Husk eget bestik!! 

Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. 
Det må ikke ryges i teltet før maden er taget ud.  

Festudvalget. 
 

Du kan hele aftenen betale kontant eller med:  



14 

 

 



15 

 

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:  

 
Jan og Tina Lillie Elvekjær   Svanedammen 16  

Kasper Fanøe Kraiberg    Engsnarreskellet 11 
Gretha Mogensen-Trine Krøner   Skovskadelodden 3 

Preben Christian Kragh Westh   Tornsangerlunden 9   

 

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  

Vores bi mand Jørgen oplyser at 
han er begyndt, at slynge honning 
og han forventer, at der er honning 
på hylderne i løbet af 14 dage. Så 
I kan snart hente frisk honning i 
klubhuset, men nærmere om det 
senere. 
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

   

FREDAG 
23. juni  

Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

13. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

15. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, 
og diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

15. juli 
Sommerfest aften 
Med god mad, musik og sang 

og diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

16. juli Sommermøde I teltet fra kl. 11.00 
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Har du spørgsmål vedr. Fibernet 
Så kom i klubhuset Søndag 9. juli kl. 10.00 

Vi får besøg af Projektkonsulent fra FIBIA 
 

  Brian Guldberg Hinrichsen  
 

Her kan du stille alle de spørgsmål der måske er  
opstået vedr. Fibernet og TV kanaler.  
Her kan du også tilmelde dig hvis du endnu ikke har gjort det.  
Det er vigtig at vi får din tilmelding, det er noget der er med til 
at fremtidssikre vores område.  
 
Hold dig ikke tilbage.  Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 
 
 
 

Vi spiller også Petanque om mandagen. 
Her er vi nogle stykker der møder op og 
der er altid kage til kaffen bagefter. 
 
Der er plads til mange flere, og alle kan 
deltage, og det er IKKE kun for medlem-
mer af Petanque klubben! så du skal 
ikke holde dig tilbage. 
 

Vi spiller på Petanquebanen  
Mandage fra kl. 18.30 

Der er intet som smitter mere end et godt humør -  

bortset fra manglen på samme ! 
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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 1. maj til 28. 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 

29. april 
27. maj 
24. juni 
29. juli 
26. august 

Vin turneringer  
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: 

 
April Vinturnering 
 
Den 29. april havde vi vores første 
turnering, der var 20 entusiastiske 
spillere der stillede op til dyst. Vi fik 
nogle gode kampe, og alle gik op i 
spillet. Bagefter var der Ribben-
stegs sandwich. 
 
Vi fik til sidst vinderne: 
 
Stort tillykke til Vinderne 

 

 

 

Maj Vinturnering 

 

Den 27. maj havde vi den næste 

vinturnering, vi var 19 medlemmer 

der mødte op til turneringen. 

Vejret var fantastisk, 26 gr. Sky-

frit, det var godt som at spille i en 

varm gryde, apropos varm gryde, vi 

fik varm Chili suppe efter spillet!!! 

 

Vi havde nogle gode kampe og vi 

fandt vinderne til sidst: 

 

Stort Tillykke med sejren. 

 

2. Bente P  1. Preben  3. Ole .     

2. Svend B.  1. Martin B.  3. Kaj A. 
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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  
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 
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