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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 2019 

www.of-frolunde.dk  

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 

   

   

  
Så bliver de første  

målerbrønde nedgravet,  
 

Foto: Kaj Agerskov  
 
 

 

2. suppleant:  

Gert Fleron Beck 
Tlf. 31 90 06 05 
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Dette blad indeholder oplysninger om tilmelding til arrangementer, ikke 
mindst vores dejlige sommerfest. Husk at tilmelde jer i god tid.  
Have service. Efter nogen indkørsels vanskeligheder mener vi at vores 
firma BC haveservice, har fået tjek på slåningen. Der er dog nogle rabat-
ter han ikke kan slå grundet sten forsaget af Fibernet ved nedgravning af 
kabler. Vi skal bede jer om at fjerne disse, eller meddele det til os hvis i 
ikke har mulighed herfor. Husk løbende at tjekke jeres bevoksning mod 
vej/stier og grønne områder. Rabatten er at betragte som et fortov. 
Målerbrønde. Der vil være nogle forstyrrelser i levering af vand, da vi er 
i gang med at nedgrave målerbrønde og montere vandmålere. Husk at 
meddele om i skal have ny stander, da den gl. bliver fjernet, vi foreslår i 
får en udendørs hane fra huset og ud, så er alt frostfri. Dette er for egen 
betaling. I får en meddelelse inden det bliver jeres tur. Til oplysning til 
nye medlemmer, så er vandledningerne inkl. måler foreningens og vi af-
regner til kommunen (SK-Forsyning) over vores hoved måler.  
Vores egen afregning vil først træde i kraft når alle har fået målere.  
Der er bøger til udlån/bytning i Aktivitetshuset, henvend jer i klubhuset 
om søndagen mellem kl. 10 og 11 så lukker vi op.  
Vi ses til Sankt Hansbål, hvis vejret tillader det. 
Rigtig god sommer  Hilsen bestyrelsen 

Fællesskab med mening. 

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 hånd-

værkere, så sig til dem, at de bare skal sætte 

bilen i 2. gear, og slippe speederen, så kører 

den kun 15 km i timen!! 
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Torsdag d. 11. 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 signe egne personlige plader med, 
Men de koster det samme 

 
Vi spiller som sædvanlig, om flotte sponsorerede gaver.   

Nedenstående sponsorer støttede os i 2018 
 og vi håber de vil støtte os igen i 2019. 

På forhånd tusind tak. 

Møbel og design Slagelse VVS Henrik Jensen 

Klinik Pluto Ostebørsen 

Trelleborg blomster Arbejdernes Landsbank 

Brugsen Vemmelev Nybolig 

Scanoffice Vivi Træløberskuddet 5 

Grøn Vækst Knud og Inge Gøgemarken 12 

Kenneth’s autolak Tårnborg malerforretning 

Vårby blomster Brugsen Frølunde 

Bo Grønt Rasmus Rasmussen 

Læby EL Nygård busrejsen 

Martinello Vemmelev Pizza 

Ekos VVS Næsby 

Sydbank Mogens, Telt 

MR Byg T.P. Handy Service 

Jens Rendegraver Marios Pandekager 

Dybkærgaard EDC 

Pejsehuset  
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Datoer: 12. juni + 31. juli: Er det mændene der laver mad.  
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 til-
melde sig en gang, men der vil blive en venteli-
ste. Tilmeldingen 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 deref-
ter gå i gang med at lave nogle spændende sala-
ter og dressinger. 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 
ankommer. 
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: 12. juni  skal du tilmelde dig senest den 5. juni  2019, 31. 
juli skal du tilmelde dig senest den 24. juli 2019 og den 17. august 2019 kal 
du tilmelde dig senest den 10. august 2019. 
Tilmelding til Torben på tlf.nr. 29135405 Hilsen Torben       

INDBYDELSE TIL: ARBEJDS/LEGEPLADS DAG OG HYGGE 

søndag 28. juli 2019  

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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                                    GRØNT  UDVALG 

I forbindelse med foredraget om Sommerhushaven med  
Jens Thejsen var vi et par stykker der gerne vil tage initiativ til at 
oprette et grønt udvalg her i vores dejlige område. Vi vil meget  
gerne være flere i gruppen som kan være selvsupplerende -jo flere 
der vil være med jo bedre.  
Der er mange ting vi kan arbejde med og går du rundt med ideer 
og forslag så kom og vær med. Ikke mindst af hensyn til klima og 
miljø er det vigtigt at der bliver ”taget hånd” om vores eget miljø, 
ikke mindst i forbindelse med de udfordringer vi står overfor i  
forbindelse med kloakering af vores område.  
Alt arbejdet skal selvfølgelig foregå i tæt dialog med bestyrelsen. 
 
Vi vil holde et opstartsmøde: 
 

fredag d. 28. juni i Aktivitetshuset.  
Vi starter kl. 19.00.  

 
Vil du høre mere og evt. deltage i udvalget så glæder vi os til at se 
dig. 

På udvalgets vegne -Solvejg og Hans. 
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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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Loppeboder til sommerfestdag 
 

Hvis du/I er interesseret i at have en salgsbod på pladsen på  
sommerfestdagen d. 13. juli 2019 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@gmail.com 
 

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 

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. 

mailto:anne.of.frolunde@gmail.com
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Lørdag d. 13 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 ansigtsmaling 
til alle de børn der har lyst 
 
Kl. 11.00-11.30  

FUP OG FIDUS  
Fup og Fidus er trylleri for børn og voksne. Fup og 
Fidus er kunstnernavnet for tryllekunstner Ras-
mus Ebild. Til trylleshows med Fup og Fidus er 
der Grine-garanti – hvis  
ingen griner er det hele gratis!.   
 
Pressen skrev: 
Et fænomenalt, farverigt og fornøjeligt show. Når jeg så 
rundt på de ca. 100 glade ansigter, der opmærksomt var rettet mod sce-
nen, kunne jeg se store smil og funklende øjne og høre høje latterudbrud«  
  

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. 
 

Du kan betale kontant eller med:  
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Lørdag Aften d. 13 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. 16.og 23. og 30.juni 
  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. 
 

NB! Hvis du ønsker, at komme efter spisningen koster det 50,- kr. 
som betales i baren 

 

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. 30.06.2019. 
 

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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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: 

Ida Mailund Mikkelsen    Andevig 5  

Lasse Lindquist og Signe Sofie Nielsen Engsnarreskellet 15 

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 

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  
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

22. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

11. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

13. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

13. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

21. juli Hjertestartekursus 
Kl. 13.00 

Aktivitetshuset 

28. juli Arbejds/Legepladsdag 
Kl. 10.00 

Legepladsen 

4.august 
Sommermøde  

incl. nye medlemmer 

Kl. 11.00 

Aktivitetshuset 

15. sept. 
Foredrag Nabohjælp/

Indbrudssikring 

Aktivitetshuset  

kl. 11.00 

HONNING TIL SALG! 
 

 
Vi har stadig honning tilbage 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. 
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Første hjælps kursus i Aktivitetshuset 
 

søndag  den 21. juli  ml. kl. 13.00 og 16.00  
 
Bliver der igen afholdt Førstehjælpskursus med kursusbevis.  
 
Tilmelding til dette kan ske enten  ved at sende en mail til klubhuset: 

of.frolunde@gmail.com, brev i postkassen ved klubhuset,  
eller kom om søndage ml. 10 og 11 

 
Tilmeldingsfrist senest 14.juli 2019 

 
 Der er kun plads til 20 deltagere, så det er først til mølle!! 

 
Der bliver undervist i hjertemassage og brug af 
hjertestarter. Der bliver også en gennemgang af 
kroppens vitale dele og deres funktioner. 
 
Det er professionelle undervisere, de er alle 
sammen Paramedicinere der kan deres kram. 
Det første kursus var meget professionelt  
mange tak for det. 
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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 

15. juni 30 års jubilæum. 
Det er kun for klubbens medlemmer 

 

Kl. 10.00 
Aktivitetshuset/

banen 

27. april 
25. maj 
29. juni 
27. juli 
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 
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25. maj blev der spillet Vinturnering. 
 

Vi var 16 deltagere til denne dyst. Det 

blev en rigtig god dag. Vejret var igen 

med os.  

Det blev nogle meget lige kampe inden 

den  

sidste kamp var der ikke nogen sikre 

vindere, men det lykkedes til sidst at fin-

de vinderne og det blev: 
 

Nr. 1. Kjeld  2. Ole  og 3. Benedikte 

Stort tillykke til vinderne 

OBS! Til Børn fra 7 år og opefter: 
 
Petanque klubben ”De Skøre Kugler”  
inviterer jer til et sommerferie arrangement 
over 4 fredage i juli hvor I kan prøve, at spille 
Petanque, og den sidste fredag slutter vi af 
med lidt sjov og ballade! 
Så mød op og vi kan få nogle hyggelige timer 
sammen. 
 
I skal bare møde op på Petanque banen for enden af Engpiberdraget  
på følgende dage i sommerferien: 
 

Fredage i Juli:         5. juli, den 12 juli, 19 juli og 26 juli 
 

Vi starter kl. 10.00 til 12.00 
 

Venlig hilsen Petanque klubben ”De skøre kugler” 

Ole   Kjeld  Benedikte 
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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    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 
 

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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