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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:  24. august 2018 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2018 

Bestyrelses medlem 

Søren Backs 
Tlf. 22 13 93 43 

Bestyrelses medlem 

Helmer Christensen 
Tlf. 40 17 56 64 

2. suppleant  

Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

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: 

 
Andemor med 12 unger i 
andehuset på søen ved 

bålpladsen 
 

Foto: Kaj Agerskov  
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Hej Alle. Grundet manglende tilmelding,  

aflyser vi:  Førstehjælps/hjertestarter kurset den 16.06.2018. 

FIBIA har igen ikke overholdt vores aftale vedrørende reetablering af det 

de har gravet. Vi har skrevet til dem, at vi forbeholder os retten til at tage 

syn og skøn på deres manglende arbejde. 

De har meddelt os, at de skulle i gang med reetableringen fra uge 21, 

samt alle tilslutninger vil være færdige i uge 29. Der er flere medlemmer 

der har meldt fra. 

Vores naboforening der har opsat badebro, har bedt os om at oplyse at 

cykling på stranden er forbudt samt fiskeri fra broen, fortøjning af både, 

hovedspring og hunde er forbudt på broen. 

Så er tiden inde til at slå græs samt beskære beplantningen ud mod vej 

og stier. Husk, at rabatten er at betragte som et fortov hvor man kan gå 

uden at komme i kontakt med beplantningen. 

Fællesskab med mening, fortsat god sommer,  
hilsen lokalbestyrelsen 
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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 Der er IKKE salg af madvarer!! 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  
 

NB! Men hvis!! Brandmyndigheder beslutter at der ikke må 

brændes bål, bliver det aflyst, og der må ikke smides brænd-

bart på bålpladsen. Pladsen bliver spærret af 

 

Men vi håber til det sidste. Vel mødt  Festudvalget 
 

Du kan betale kontant eller med:  

 

Lørdag d. 23 juni 2018  
Pladsen åbner kl. 18.00 

NB! Der må først smides brænde på bålpladsen fra:  

fredag den 15. juni til den 23. juni  kl. 12.00  
Der må kun smides rent træ, ingen stød  

Intet haveaffald. 
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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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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!!! 

Kære medlemmer  
Formålet med aktivitetshuset er, at medlemmerne kan benytte huset 

til mange forskellige aktiviteter, som yoga, blomsterbinding, kortspil, 

filmaftener, mm.    

Husudvalget formidler kontakten mellem medlemmerne   

Husudvalget afholder nogle arrangementer, som banko, fællesspis-

ning mm.   

   

Så husk – kom endelig med ideer!!   
 

 Udlejning af huset – kan kun ske til Anne Jørgensen…..  

 

Husudvalget har foreløbig disse ideer i vores ide-kasse. Hvis du/I har 

nogle ideer til aktiviteter i gerne vil afholde i Aktivitetshuset, så kon-

takt os endelig på en af vores mailadresser, som ses nedenfor.   

 

Forslag til Ideer til aktiviteter der er indkommet…  
 

Film aften,  Fællesspisning , Kort – Spilleaften, 
Kreativ dag, Blomsterbinding, syning, maling på sten, andet, 
Foredrag – med foredragsholder, Koncert – samling, Musikaften, 
Madklub for kvinder   

 

Mailadresser og telefonnumre på aktivitetsudvalget: 
 

bentpr1955@gmail.com   Telefon  50580019  

yvonnebilager@hotmail.com   Telefon  60246200  

ullabang@godmail.dk   Telefon  50580019  

dorthe.johnbeck@hotmail.com
  

Telefon  22465208  

mailto:Bentpr1955@gmail.com
mailto:Yvonnebilager@hotmail.com
mailto:UllaBang@godmail.dk
mailto:Dorthe.johnbeck@hotmail.com
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Loppeboder til sommerfestdag 
 

Hvis du/I er interesseret i at have en salgsbod på pladsen på  
sommerfestdagen d. 14. juli 2018 kl. 9-14 

Skal 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 ha-
venisser,  

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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Torsdag d. 12. 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 2017 
 og vi håber de vil støtte os igen i 2018. 

På forhånd tusind tak. 

Møbel og design Slagelse EDC 

Klinik Pluto Marios Pandekager 

Trælleborggård blomster VVS Henrik Jensen 

Brugsen Vemmelev Ostebørsen 

Scanoffice Tårnborg forsamlingshus 

Jonna Rasmussen Arbejdernes Landsbank 

Grøn Vækst Nykredit 

Kennets auto Maros Pandekager 

Vårby blomster Pejsehuset 

Bo Grønt Knud og Inge Gøgemarken 12 

Læby EL Tårnborg malerforretning 

Butik sommerfuglen Brugsen i Vemmelev 

Eichen kloakmester Havenissen 

Ekos Brugsen Frølunde 

Sydbank Rasmus Rasmussen 

MR Byg Nygård busrejsen 

Jens Rendegraver  Wincentz Gulve 

Dybkærgaard Vemmelev Pizza 

Pejsehuset  
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Efterlysning! 
Festudvalget efterlyser hjælpere til  
sommerfest. 
 

Hjælpen kan være: 
 

Torsdag: 
Opsætning af borde og stole til Bankospil  
 

Fredag: Borddækning  
 

Lørdag: Klargøring af morgenbord. 
 

Lørdag aften: Hjælp i baren (evt. 1 time eller 2.) 
 

Søndag Oprydning efter festen. 
 
Så har du et par timer, 1 dag eller 2, så vil vi meget gerne høre fra dig 
 
Henvendelse til:    Bente Orth tlf. 50 58 00 19 
    Anne tlf.: 51 81 19 66 
    mail: anne.of.frolunde@gmail.com  

På Festudvalget vegne. 

Ingen bidræber på årets rapsmarker 
I dag (31.05.2018), har Miljøstyrelsen afvist at danske landmænd kan bruge 
neoniks på deres raps i år. Endelig ser det ud til, at Danmark tager konsekven-
serne af bidræber alvorligt. Tak til de flere end 28.000, der har skrevet under for 
bierne! 
 
Siden sommeren 2017 har Danmarks Naturfredningsforening i tæt samarbejde 
med Danmarks Biavlerforening knoklet for, at der ikke skal bruges neoniks i 
Danmark. 
  
Gennem lobbyarbejde, mediesamarbejder og markant folkelig opbakning har vi 
lagt pres på regeringen og Miljøstyrelsen - og vist hvor mange danskere, der er 
imod sprøjtegifte, der skader bierne. Arbejdet har båret frugt og bierne kan ånde 
lettet op for denne gang. 
  
Nu mangler vi bare, at Danmark melder klart ud, om vi vil følge EU's totalforbud. 
Endnu engang tusind tak for støtten. Vi kæmper videre! 
 
Venlig hilsen  
  
Maria Reumert Gjerding Præsident i Danmarks Naturfredningsforening 

mailto:anne.of.frolunde@gmail.com
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Lørdag d. 14 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 Tina lave ansigts-
maling til alle de børn der har lyst 
 
Kl. 11.00-11.30  

 IBBER Cirkus Show  
 

IBBER CIRCUS SHOW er alle tiders cirkusshow 
med tusindkunstneren Ibber, som lyder det borgerli-
ge navn Martin Maibøll. Dette show er optræden 
med gadegøgl, artisteri og underholdning på gade-
plan. Har du ikke set Ibber før, kan du godt glæde 
dig. Når Ibber indtager scenen, kan du glæde dig til 
alt det bedste fra cirkus, som den sprudlende klovn 
mestrer i én og samme skikkelse. Med fuld fart flyver han nærmest ind 
på scenen. Rap i replikken og hurtig på fødderne. Der trylles, jongle-
res, klovnes, underholdes og ikke mindst bugtalers.   
  

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. 
 

Nu kan du betale kontant eller med:  
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Lørdag Aften d. 14 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:  

>Dandanell and the far out boys< 

      

 

 

 

 

 

Kl. 01.00  Festen slutter. 
 

Tilmelding: Søndage d. 17.og 24.juni og 1.juli 

  i OF-huset ml. 10.00-11.00 

  
Hvis du vil spise den grillstegte mad med tilbehør koster det 200 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. 01.07.2018. 

 
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:  
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279,- 
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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:        Kim Sørensen      kim.of.frolunde@gmail.com               

    

Velkommen til nye medlemmer. 
 

Navn:       Adresse:  

Allan Frese - Trine Anker Quistgård   Smutten 6 
Marc Sørensen, Le Fogh, Michael Stewart Fogh Sivsangermosen 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 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. 09.00 og 18.00  
 dog fredag til     kl. 19.00  
 På lørdage mellem    kl. 09.00 og 15.00  
 På søn- og helligdage mellem  kl. 09.00 og 13.00  
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

23. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

12. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

14. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

14. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

4. august Arbejds/Legepladsdag 
Kl. 10.00 

Legepladsen 

5.august Sommermøde 
Aktivitetshuset  

kl. 11.00 

Kære børn der kommer til sommerfesten, 
I kan allerede nu glæde til, at Tina  
kommer og vil ansigt male jer alle sam-
men, hun er bare dygtig. 
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Første banko i Aktivitetshuset 
  

Så kom der gang i banko-spillet i Aktivitetshu-

set. Der mødte 32 personer frem, hvilket var 

tilfredsstillende, eftersom det var første gang. 

Vi spillede 10 ordinære spil + 2 ekstraspil. Det 

så ud til, at alle hyggede sig. Vi solgte kaffe og 

kage samt øl og vand. Næste bankospil vil vi 

afholde til september. Nærmere herom senere. Vi håber selvfølgelig, 

at fremmødet bli'r ligeså fint. 

Aktivitetsudvalget 

Efterlysning! 
 

Da vores mangeårige flaghejsere af flaget på 
den store Telenor flagstang, Helga og Jan ik-
ke ønsker at fortsætte med dette,  
håber bestyrelse, at der er nogle gode med-
lemmer der har lyst til at overtage dette hverv.   
Vi skal bruge 2 personer. 
Det kræver blot, at man hejser på de officielle 
flagdage og hvis OF afholder arrangementer. 
Det er selvfølgelig vigtigt, at man overholder 
op og nedhalings tider. 
Det kræver blot at man har plads til en sæk 
med flaget.  
Helga vil gerne undervise jer i at sætte flag. 
 
Henvend jer trygt til OF Bestyrelsen 
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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 

Mandags spillet 
Vi spiller fra 7. maj til 27. august 

Alle kan være med  
 

Petanque banen 
Fra kl. 18.30 

28. april 
26. maj 
30. juni 
28. juli 
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. 
(2017) 

 

Julefrokost 
( kun for medlemmer) Kl. 13.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2017/18 
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Turnering: 

 

Lørdag 26. maj 2018 afholdt vi 

vores 2. vinturnering i år.  

19 medlemmer var mødt op til 

dysten. Det blev nogle meget 

varme kampe i den stegende he-

de, men det blev afviklet med 

følgende vindere: 

 

       2. Ulla  1. Anders 3. Svend 

Stort Tillykke til vinderne 
 

Indbydelse til Arbejds/LEGEPLADS dag og hygge 

Lørdag 4. august 2018  

kl. 10.00 til 14.00 

 

I år bliver der afholdt arbejdsdag/hyggedag på 
legepladsen. 
Der vil blive serveret: 

 sodavand-øl-og pølser. 
Vi håber der vil møde mange børn og  
voksne op. Vi håber i alle sammen vil komme 
med ideer og forslag til nye tiltag med hensyn til 
legepladsen.  
NB! Ved regnvejr mødes vi i aktivitetshuset. 

Fællesskab med mening. 
Venlig hilsen Bestyrelsen 
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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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