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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:  juni 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: 

 
Foråret kom endelig til  

Frølunde Fed,  
Turtelduerne ”kurrer”  

 
Foto: Kaj Agerskov  
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Vi havde en rolig generalforsamling, der var fremmødt 90 medlemmer 
heraf 57 stemmeberettigede. Lidt færre end sidste år. Beretningen, års-
rapporten, budgettet Regnskab – blev enstemmigt godkendt. Kim Søren-
sen blev valgt som 2. suppleant til bestyrelsen. Vi fik valgt det antal dele-
gerede til kongressen vi havde ret til. I kan se referatet på vores hjemme-
side. www.of-frolunde.  
Kongressen forløb godt, der blev endelig vedtaget nye vedtægter for 
OF, som vi for det meste er enig i. I kan se dem på OF`s hjemmeside 
www.OF-Fritid.dk eller i kan få et eksemplar i klubhuset i åbningstiden 
søndag kl. 10 – 11. Det blev vedtaget at man skulle have et formandskab 
på 3 personer der er en del af hovedbestyrelsen, samt der blev valgt ny 
formand, Maria Garde. 
 
FIBIA Vi har haft møde mede Fibia – kommunen – entreprenøren m.m. 
og klaget over deres manglende retablering af gravearbejdet, samt tids-
faktoren for at alle dem der har tilmeldt sig bliver tilsluttet. Vi fik medhold i 
at de ikke havde retableret deres gravearbejde godt nok og det skal ud-
bedres senest d. 25.05 2018. Sten skal fjernes og der skal lægges muld 
på samt sås græs. De sidste kommer først med i uge 29 og der vil være 
afleveringsforretning i uge 30. I starten lovede de at være færdig i uge 8. 
Fibia er i hvert tilfælde ikke et kundevenligt firma efter vores mening. 
Sidste nyt fra Fibia: Pga. af at deres gravetilladelse er udløbet og der 
søges om en ny, har de lovet at inden for 14 dage vil de genoptage gra-
vearbejdet og komme videre med projekt Fibernet. De er gået i gang 
med at udbedre rabatter og fjerne sten. Så det skal nok bliver fint igen 
 
Kloakering Vi har haft et møde vedr. kloakering af vores område. Det 
lykkedes ikke at komme helt ud af kloakplanen. Men der sker ikke noget 
før tidligst efter år 2023 og vi kæmper stadig for at undgå en kloakering. 
Vi vil holde et møde i aktivitetshuset inden, med repræsentanter fra det 
politiske udvalg og evt. repræsentanter fra kommunen for at drøfte deres 
og vores holdninger. 
 

God sommer,  
fællesskab med mening 

lokalbestyrelsen 

http://www.of-frolunde
http://www.OF-Fritid.dk
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Få et tilbud på  
afrensning og evt. 
imprægnering af 

dine fliser  
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Første arrangement i aktivitetshuset som husudvalget står for…. 
 

BANKOSPIL 
 

Der afholdes bankospil i Aktivitetshuset 
Den 01.juni 2018 kl. 18.00 

 
Der er gevinst på en række, og på hele pladen.   

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

 
 

  Pris pr deltager    20,00 kr.  
  Pris pr plade    15,00 kr./3 for 40,00 
 
Medbringer man selv sine plader  
er prisen også:      15,00 kr. pr plade 
   De 9 kvikke     5,00 kr. pr stk. 
 
  Der kan købes øl, og vand  10,00 kr. 
  Kaffe og kage      5,00 kr.  

 

Da det er første banko spil i aktivitetshuset, er tilmelding 
nødvendig 

Vi kan max være 50 personer,  
derfor er det efter ”først til mølle princippet” 

Gæster må gerne inviteres med. 

 
Tilmeldingsfrist – lørdag, den 26. maj 2018 

 til husudvalget 
 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjrqoyzvNPaAhWD-qQKHdRUDagQjRx6BAgAEAU&url=http://www.reersoe.dk/historier.html&psig=AOvVaw0igPyDmLZxW5AxmkcFI1eM&ust=1524678524167217
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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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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 
havenisser,  

dog ikke levende dyr. 
 
Det koster 50 kr. at have en bod 

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

Festudvalget 

Heksemager. 
Vi mangler en frivillig som gerne vil lave 
en heks vi kan brænde af på årets 
Sankt Hans bål. Der er ingen krav til 
udførelsen, men den skal være så stor 
at den tydeligt kan ses på bålet. 

Den skal være færdig:  
 

    NB! Lørdag d. 23. juni,  
 

og anbringes på bålet omkring kl. 15.00 

Har du lyst til at lave en heks, kan du henvende dig til : 

 

Anne Jørgensen, tlf. 51 81 19 66. 
E-mail:  anne.of.frolunde@gmail.com 



8 

 

Alle kan redde liv  

også dig! 
 

Når et menneske falder om 

med hjertestop, er hurtig 

hjælp afgørende. Derfor er 

det vigtigt at træde til, når det 

gælder. Og du kan ikke gøre 

noget forkert. I stedet kan du 

gøre en stor forskel for et 

andet menneske ved at ringe 

1-1-2, tilkalde nogle flere 

hjælpere, give hjertemassa-

ge eller løbe efter en hjerte-

starter. 

 

Hvert år falder 4000 danske-

re om med hjertestop uden 

for hospital i Danmark. For 

dem starter et ubønhørligt 

kapløb med tiden. For jo 

længere tid, der går, før no-

gen træder til, jo dårligere er 

chancen for at blive genopli-

vet. 
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Første hjælps kursus i Aktivitetshuset 
 

Lørdag  den 16. juni  ml. kl. 10.00 og 14.00  
 
Bliver der igen afholdt Førstehjælpskursus med kursusbevis.  
 
Tilmelding til dette kan ske enten  ved at sende en mail til klubhuset: 

of-frolunde@mail.dk, brev i postkassen ved klubhuset,  
eller kom om søndage ml. 10 og 11 

Tilmeldingsfrist senest 9.juni 2018 
 

 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. 
 
 

Indbydelse til Arbejds/LEGEPLADS dag og hygge 

Lørdag 4. august 2018 kl. 10.00 

I år bliver der afholdt arbejdsdag/hyggedag på legepladserne. 
Der vil blive serveret sodavand-øl-og pølser. 
Vi håber der vil møde mange børn og  
voksne op. 

Fællesskab med mening. 
 

Venlig hilsen Bestyrelsen 
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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. 

mailto:anne.of.frolunde@gmail.com
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Lidt om Husudvalget 

Formålet med aktivitetshuset er, at medlemmerne kan benytte huset til mange 
forskellige aktiviteter, som yoga, blomsterbinding, kortspil, filmaftener, mm.   
Husudvalget er behjælpelig med at formidle kontakten mellem medlemmerne  
Husudvalget vil afholde nogle arrangementer, som banko, fællesspisning mm.  
 

Så husk – kom endelig med ideer!!  

Ideer kan skrives til udvalget, se ovenstående kontaktpersoner 
 

Udlejning af huset—kan kun ske til Anne Jørgensen 
 

anne.of.frolunde@gmail.com  

telefon nr. 51  81 19 66. 

Kontaktpersoner E-mails Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22182131 

Yvonne Bilager yvonnebilager@hotmail.com 60246200 

Bente Orth Palleborth@mail.dk 50580019 

Dorthe Johnbeck Dorthe.johnbeck@hotmail.com 22465208 

Yvonne, Bente, Ulla, Dorthe 

mailto:anne.of.frolunde@gmail.com
mailto:ullabang@godmail.dk
mailto:yvonnebilager@hotmail.com
mailto:Palleborth@mail.dk
mailto:Dorthe.johnbeck@hotmail.com
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Sommerens Arrangementer. 
Vi starter med Sankt Hans den  lørdag 23. juni  
på bålpladsen kl. 18, bålet tændes kl. 21.00 der er mulighed for 
køb af drikke varer til medbragt mad. 
 
Bankospil: torsdag den 12. juli kl. 18,30 i teltet. 
Ligesom sidste år vil det være med gevinster fra vores sponsorer. 
 
Sommerfesten er lørdag den 14. juli. 
Om formiddagen starter vi med gratis morgenbord kl. 09.00  
Efter morgenmaden er der kræmmere på pladsen som sælger al-
verdens ting. Du kan også gå i Tombolaen og vinde fine præmier. 
Du kan købe pandekager og ristede pølser, og der sælges øl og 
vand til fornuftige priser 
På pladsen kommer der også en Hoppeborg 
kl. 10.00  - 13.00 vil Tina lave ansigtsmaling til alle de børn der 
har lyst 
 

Kl. 11.00 – 11.30 underholder IBBER Cirkus Show  
 

IBBER CIRCUS SHOW er alle tiders cirkus-
show med tusindkunstneren Ibber, som lyder 
det borgerlige navn Martin Maibøll. Dette 
show er optræden med gadegøgl, artisteri og 
underholdning på gadeplan. 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, jongleres, klovnes, underhol-
des og ikke mindst bugtalers.   

Aftenfesten: 

Musikken til maden leveres af Kim Visti,  

Efter maden spiller Dardanelle and the far out boys. Dem kender vi alle 

rigtig godt. Der vil komme yderligere oplysninger i næste blad. 

MVH 

festudvalget 
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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:  

Jarie Wiig Andersen    Kukkerranden 3 
Bjarne og Anne Gjesing    Svanedammen 5 

Hasse Wallin og Yvonne Lundquist  Svanedammen 7 
Lene og Rune Rasmussen   Hønsestien 9 

Jimi Roboe      Engsnarreskellet 19 

Grete Lissy Errebo     Tornsangerlunden 8 
Anne Marie Aalling, Henrik Johansen  Lyrekrogen15  

 

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 at! Du kan sætte dit hus til salg på vores hjem-
meside, send blot billeder og en beskrivelse af huset 
med en salgspris med eller uden OF indskud. Men vi 
kan ikke Linke til en ejendomsmægler! 
Send det til OF-Frølundes klubhus: 

E-mail:  of-frolunde@mail.dk 
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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 

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 efter 1. oktober kan man henvende 
sig til et bestyrelses medlem og få det udleveret 

 

1 GLAS FORÅRS HONNING………..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 
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Indvielse af Aktivitetshuset 
Den 14. april blev den Røde løber rullet ud til den Officielle indvielse af 
vores smukke og funktionelle aktivitetshus. 
70 medlemmer var mødt op på denne dag, det var dejligt, at så mange 
kom og fejrede det. 
 
Formanden bød velkommen, og ønskede held og lykke til huset. Herefter 
blev der serveret dejlige sandwich dertil diverse drikke varer. Der var og-
så kaffe på kanden.  
Nu er det bare med at komme med input til hvad huset skal bruges til. 
Der er allerede mange der har reserveret huset til arrangementer. 
Kig på vores hjemmeside, her kan du se hvornår huset er ledigt. 
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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 
 

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: 
1. Vikinge turnering: 
 
Blev afholdt 3. februar,  
17 vikinger med deres ”Skjoldmøer” mødte op til 
denne herlige turnering, det var rigtig dejlig 
“Vikingekoldt” -2gr. Det var dejligt at se de skøn-
ne udklædte vikinger, med deres horn og skæg.. 
Der blev serveret Ristede pølse . 
 
Vinderne var:  1. Martin 2. Benedikte 3. Ulla 
 
2. Vikinge turnering 
 

Blev afholdt 10. marts  

14 Vikinger mødte op til den afgørende dyst. Der 

blev spillet nogle “drabelige” kampe kugler fløjte-

de omkring og da turneringen var overstået, var 

der varm suppe til alle på denne kolde 

“forårsdag” 

Vinderne blev: 1. Martin, 2. Benedikte 3. Sven 

 

28. april blev årets første vinturnering afholdt 

Der var 19 deltagere der var med i opgøret, 

det blev nogle spændende kampe, og alle 

hyggede sig med spillet. Herefter var der  

ristede pølser på grillen. 

 

Vinderne:  nr. 1: Flemming 2. Palle 3. Dorthe 

 

Stort tillykke til Alle vinderne i turneringerne 
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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    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 
 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:of-frolunde@mail.dk
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