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Når Blis hønsene får  
unger, så er det forår og 
så er vi på vej til sommer 

Rigtig God Sommer! 
 
 

Foto: Kaj Agerskov  
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Gert Fleron Beck 
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Så er vi klar til endnu en sommersæson på Feddet. Vi har afholdt vores ge-

neralforsamling i nye omgivelser, Musholm Ferie – sports- og konference-

center. Dejlige lokaler og en god generalforsamling. Lokalbestyrelsens sam-

mensætning kan i se på side 2, samt redaktør/webmaster Kaj Agerskov, 

som bestyrelsen har valgt. Hele referatet kan ses på vores hjemmeside; 

www.of-frolunde.dk  eller hentes i klubhuset. 

Vandmålere. Det blev vedtaget at der skal sættes vandmålere op på de en-
kelte parceller. Hvilket betyder en kontingent stigning på 100. kr. pr. kvartal, 
med start fra 3. kvartal, fra 1. juli. Måleren sættes i en dertil indrettet frostfri 
målerbrønd, som vi graver ned og fjerner den eksisterende stophane, samt 
vandstanderen, da den tærer op. Vi anbefaler at I får et VVS-firma til at etab-
lere en udendørshane inde fra huset og ud, så den er frostfri. Ønsker i stadig 
at have en vandstander ved målerbrønden, skal I selv betale for denne, da 
alt efter stophanen er medlemmets ansvar. I får en meddelelse over ca. 
hvornår der bliver gravet, og spørgsmålet om i vil bekoste en vandstander. 
Vand. I skrivende stund har vi startet foråret med tørke. Vi bliver alle nød til 
at tage vores forholdsregler for den klimaændring der er sket. Vores område 
består for det meste af sandjord et spadestik nede. Så nogle tilfører muld til 
at plante i, samt andre laver regnvands bede, til at tage den ekstrem regn 
der også kommer grundet de menneskeskabte klimaforandringer. Vi vil her i 
bladet samt på hjemmesiden komme med forslag og links til de tiltag I kan 
gøre. 
Automatisk lys. Der var et forslag om begrænsning af generende lys fra 
huse/naboer. Forslaget blev nedstemt med en stemme. Vi skal hermed op-
fordre alle til at tjekke deres udendørs lys, at det ikke genere andre, se det 
også fra naboens side, vis hensyn. 
Spildevandsløsning. Det blev enstemmigt vedtaget at; ”Den til enhver tid 
siddende lokalbestyrelse forpligtiges til at arbejde for den for medlemmerne 
billigste og mest miljørigtige spildevandsløsning, for vores afdeling og ho-
vedforeningen”. Det betyder; Billigst i en samlet vurdering på investering, 
drift og anlæggets levetid. Miljørigtig i en samlet vurdering af anlæggets livs-
cyklus analyse, fx målt i CO-2 udledning, samt rense evne i forhold til myn-
digheds krav. Så vi kæmper videre. Det er hul i hoved at kloakere for at 
transportere vores Høm-Høm 10 km væk til et rensningsanlæg, når vi kan 
klare det selv på en bedre miljøvenlig og billigere måde. Spildevandsprisen 
pr. m3 vil stige fra 28 kr. til ca. 70 kr. inc. Vedligeholdelse af kloaknet.  
Tag selv: Der er 3 bunker til medlems brug; Flis ligger på Strandskadehøjen 
til venstre,  jord til reparation af rabatter Gøgemarken ved sø,  knust asfalt til 
reparation af huller i veje, ved legepladsen. 

http://www.of-frolunde.dk


4 

 



5 

 

Vi skal gøre opmærksom på, at jer der har modtaget en mail i e-boks fra Visit 

Danmark om udlejning af sommerhus. At det er ulovligt ifølge vores ved-

tægter. Hovedforeningen vil rette henvendelse til Visit Danmark, om at vi 

betragter denne brug af e-boks som ulovligt ifølge registerloven. 

Tømning. Der vil blive tømt container til husholdningsaffald og madrester 
hver uge fra d. 16.maj. 
 
Vi har åbent på kontoret hver søndag kl. 10 – 11 hvor der vil være et  
bestyrelsesmedlem tilstede, hvis I har spørgsmål m.m. og i kan stadig købe 
honning. 
Se aktivitetskalenderen og kryds dagene af.  
 

 Rigtig god sommer hilsen lokalbestyrelsen 
Fællesskab med mening. 

Foredrag i Aktivitetshuset 
 
27. april havde  OF Bestyrelse indbudt: 

Jens Thejsen til et foredrag om Sommerhushaven. 
 

Der var 21 tilhørere til dette og de havde alle stive ører, Jens 
fortalte på en rigtig god og spændende måde om Biodiversitet 
i haven. Haverne skal ikke altid være pryd haver med lige 
rækker, det må gerne være en have der tilpasser sig naturligt i 
havens struktur og udformning. Han går meget ind for vilde 
planter som der findes en mangfoldighed af i naturen. Han 
fortalt meget om vores sandede jorder, som var perfekt til  
disse vilde planter, som også var til stor glæde for bier og  
andre insekter. Han fortalt meget om de forskellige planter, 
men det bliver for stort at komme ind på her, men mange af dem var spiselig, 
man skulle bare lige kigge i ”bogen” for at være sikker. Vi kan kun anbefale at 
man køber hans bog om ”Sommerhus haven” så man kan lade sig inspirere til 
en spændende have.    Rigtig god sommer. 
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OBS! Til Børn fra 7 år og opefter: 
 
Petanque klubben ”De Skøre Kugler” invite-
rer 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 bal-
lade! 
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” 
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Tøsespis-sammen den 16. maj 2019 kl. 18.00.  
Vi skal ha' tarteletter med høns i asparges og  
crumble-cake til dessert. Prisen er 30 kr. pr. næse + 
20 kr. til huset.  
Drikkevarer ta'r du selv med. 
Tilmelding senest den 8. maj 2019 til Bente tlf. eller 
sms: 50580019. 
Tilmelding er bindende. 
Betaling på dagen (kontant betaling). 
Der er ikke planlagt nogen aktivitet i forbindelse med 
arrangementet, så der er frit slag. Man kan strikke,  
spille spil eller bare  snakke. Glæder os  til at se Jer.   

Aktivitetsudvalget  

 
 

 
 
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. 28135405 Hilsen Torben       
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Sommerens Arrangementer. 
Vi starter med Sankt Hans den  lørdag 22. juni  
på bålpladsen kl. 18, bålet tændes kl. 21.00 der er mulighed for 
køb af drikke varer til medbragt mad. 
 
Bankospil: torsdag den 11. juli kl. 18,30 i teltet. 
Ligesom sidste år vil det være med gevinster fra vores sponsorer. 
 
Sommerfesten er lørdag den 13. 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 
kl. 10.00  - 13.00  Tina laver ansigtsmaling til alle de børn 
    der har lyst 
 
Kl. 11.00 – 11.30 underholder  

FUP OG FIDUS  
Fup og Fidus er trylleri for børn og voksne. 
Fup og Fidus er kunstnernavnet for trylle-
kunstner Rasmus 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 scenen, 
kunne jeg se store smil og funklende øjne og høre høje latterud-
brud«  

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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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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Hjælp havens smådyr!! 
 

… Og så hjælper de dig. Naturen arbejder 
for os, hvis vi giver den de rigtige betingel-
ser. Det gælder også i haven. Så hvis du 
vil have hjælp fra mejser, svirrefluelarver 
og mariehøns til at bekæmpe bladlus til 
sommer, så kan du bygge, indrette og  
tilplante din have til gavn for naturens  
hjælpere. 
Du kan for eksempel bygge billebanker,  
insektvolde og mejsekasser. I en insekt-
vold eller en billebank kan rovbiller,  
græshopper og jagtedderkopper leve 
varmt og tørt. De flyvende nyttedyr som 
bier, svirrefluer, snyltehvepse, mariehøner og guldøjer bliver tiltrukket af 
de blomster og planter, der gror på insektvolden. 
For børn kan det også være sjovt at være med til at bygge deres eget  
insekthotel og se hvilke insekter der kommer forbi i løbet af året. 
Det kræver ikke meget andet end gamle brædder og fyld (potter, bræn-
destykker, mursten, haveaffald osv.) for at lave et insekthotel. 
Insekthotellet på billedet er til mange forskellige arter. Men det er ikke 
alle insekter, der lever godt sammen. Derfor kan det være en god idé at 
bygge et bo til en specifik insektart - f.eks. en billebank. 
 

Lad gamle træer stå! 
 

Det gavner naturen i din have at lade gamle 
træer stå i stedet for at fælde dem. 
Gamle, hule træer er perfekte levested for 
mange af havens fugle. Nogle af dem der 
bygger rede i huller og sprækker i træer er 
blåmejsen, musvitten, sortmejsen, spætmej-
sen, spætten og fluesnapperen. 
Hvor mange spætter, du får besøg af i ha-
ven, afhænger mere af, om der er gode re-
de muligheder end af, hvor meget føde der 
er.  
Hvis du ikke har nogen gamle, hule træer i 
haven, så kan det være en god idé at sætte redekasser op. 
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Ros til aktivitetsudvalget. 
 
Vi vil hermed sige tak for et fantastisk dejligt  
nytårstaffel. 
En stor ros til aktivitetsudvalget, som har stab-
let dette arrangement på benene, med en så  
fantastisk 3 retters menu  til så få penge. 
 
Vi var over 30 personer, der var mødt op, med et godt og festligt 
humør.  
Vi ser frem til rigtig mange gode arrangementer i vores skønne  
aktivitetshus, da det også er en rigtig god måde at mødes på og 
derved lære hinanden bedre at kende. 
 
Hilsen 
 
Hanne og Bent Tornsangerlunden 
Birthe og Ulrik Tornsangerlunden 
Jørgen og Gitte Lyrekrogen 



14 

 

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 50 580 0 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@mail.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 

Bestyrelsesmedlem:    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:  

Mariann Maj-Brit og Jan Rosing Nielsen Andevig 9 
Thomas og Rikke Møller    Fjordterneholmen 8 

Poul Erik og Mette Vibeke Hansen  Korsnæbbet 1 
Marianne Andersen og Michael Olsen  Vendehalsen 6 

Ole B. Hansen og Mette F. Hansen  Rørhønesmøgen 10 

Charlotte B. Frantsen og Ole B. Andersen Engsnarreskellet 25 
Glen Berg Christensen    Gøgemarken 19 

Klaus Kristian Simonsen    Smutten 2 
Jens og Anne Marzella Hansen   Svanedammen 11 

Tina Andersen     Gøgemarken 10 

Else-Marie Bihlet og Robert Nielsen  Vendehalsen 1 
 

 
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  
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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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Drop gift og hold igen med gødning 
 
For at få en levende naturhave, så er det afgørende, at du ikke bruger 
sprøjtgift og holder igen med gødning. For selvom sprøjtegift er beregnet 
til at udrydde såkaldte skadedyr, ukrudt eller mos, så påvirker giften hele 
økosystemet, som insekterne og ukrudtet er en del af. Hvis du gør din 
have giftfri, så gavner det hele økosystemet og i særdeleshed sårbare 
insekter som bier og sommerfugle. Og du sparer vores grundvand for 
rester af sprøjtegift. 
Mange bier og sommerfugle foretrækker planter, der trives bedst på næ-
ringsfattig jord. Når vegetationen bliver for tæt, selv efter en lille mængde 
gødning, vil mange sommerfuglearter forsvinde. Så vil du have en vildere 
have, så begræns gødningen. Og brug den kun til dine grøntsager eller 
afgrøder. 
 

Giftfri have? 
Hvis du vil vide mere om, hvordan du bliver giftfri i din have og hvilke for-
dele det har, så kig forbi www.giftfri Have.dk Lige nu har 15.268 have-
ejere erklæret sig giftfrie landet over. 
Med projektet Giftfri Have vil Danmarks Naturfredningsforening inspirere 
danskere til at holde deres have fri fra sprøjtegift og gødning. Med en 
giftfri have passer du på grundvandet, dyrene i din have og sikre sundhe-
den for mennesker omkring dig. 

https://www.giftfri-have.dk/
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer i 

OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

6. april 2019 Generalforsamling Petanquebanen 

 
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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1. Vikinge turnering: 

 
Blev afholdt 19. januar,  
13 vikinger med deres ”Skjoldmøer” mødte op til den-
ne herlige turnering, det var igen rigtig dejlig 
“Vikingekoldt”   Der blev serveret Ristede pølse . 
 
Vinderne blev: 1. Hans Erik 2. Ole 3. Marianne 

Stort tillykke til vinderne 

 
2. Vikinge turnering 
 

Blev afholdt 16. marts  

15 Vikinger mødte op til den afgørende dyst. Vejret 

tegnede godt, det var igen Frølunde vejr, men til sidst i 

spillet blev det lidt dårligt vejr og Rigtig koldt,  men tur-

neringen blev gennemført og de samlede vindere blev 

fundet. 

Herefter blev der serveret rigtig dejlige grillede nøgle 

ben, det var en herlig spise. 

 

Vinderne blev: 1. Hans Erik, 2. Ole N 3. Bente 
Stort tillykke til vinderne 

Årets første Vinturnering blev afholdt: 

27. april kl. 13.00 

20 medlemmer mødte op til denne dyst. 

Det blev igen Frølunde vejr med høj solskin og det 

havde lige regnet om formiddagen så banen var rigtig 

fin. Vi fik nogle rigtig gode kampe, der var flere der var 

på vej til at få et ”æg” men de strammede op så slut 

resultatet blev at: 

Anders nr. 1 Svend B. nr. 2 og Nils nr. 3 

Bagefter spiste vi dejlig mad 

 

Stort tillykke til vinderne 
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OBS! 
Hvis du lejer aktivitetshuset, 
er det forbudt, 
at parkere uden for Huset. 
Der henvises til parkerings 
pladsen 100  m  
til venstre for huset, det er 
tilladt af aflæsse varer men 
så må man også flytte bilen 
til parkeringspladsen. 
 
Hvis du ikke kan læse  
skiltet!, så er det Louis!! 
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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 
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