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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 2020 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2020 

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 

   

   

  
En sød lille hilsen fra en 

positiv sjæl i disse  
vanskelige tider, det siger 

meget, at  
”Alt bliver godt igen!” 

Tak for det. 
Foto: Kaj Agerskov  

 
 

 

2. suppleant:  

Gert Fleron Beck 
Tlf. 31 90 06 05 
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Dette er det første blad af 4 som sendes som mail, samt lægges i jeres 
postkasser til st. Bededag. Det er en svær tid for landet, ja hele verden 
med Coronavirus. Vi skal som mennesker og som forening, indrette os 
efter de krav og anbefalinger som myndighederne kræver. Vi skal passe 
på os selv og alle andre. Det indebærer at afbrænding af Sankt Hansbål, 
og i den forbindelse er bålpladsen lukket- Banko i teltet og sommerfe-
sten er aflyst i år. 
Vi håber at afholde generalforsamling senest den 6. september. I vil alle 
få en indkaldelse senest 14 dage før. Dagsordenen vil være den samme 
som I alle har modtaget. Velkomstmødet for vores nye medlemmer vil 
blive afholdt når vi kan være i Aktivitetshuset.  
Aktivitetshuset vil kunne lejes når vi kan opfylde myndighedskravene, I 
kan henvende jer til Anne desangående. Petanque banen kan bruges af 
enkelte personer og ”De skøre Kugler” vil starte op når bestyrelsen for 
klubben finder at man kan opfylde myndighedskravene, på stedet. Lege-
pladsen er flittigt brugt i denne tid. Det er efter vores mening helt i orden. 
Husk at børnene har vasket hænder inden og efter besøg på legeplad-
sen. 
Nedgravning af målerbrønde og montering af vandmålere, skal være 
tilendebragt senest 1. november. Jer der ikke har givet svar om I ønsker 
at have en ny vandstander, skal give Anne besked. Hvis I ønsker en ny  
stander, er det er egenbetaling. 
SALG Vi har afsat 4 ledige grunde og overdraget ca. 20 parceller, ved 
salg til nye medlemmer. Tag godt imod dem.  
 
Kloakering. Vi har en del divergerende opfattelser i forhold til Sk-
Forsyning ifb.m. Kloakeringen og OF’s betaling herfor. Her samarbejder 
vi med Formandskabet samt foreningens advokat for at få en efter vores 
mening rimelig udgift til kloakeringen af vores område, på lige fod med 
andre borgere i Slagelse, der skal kloakeres. Vi arbejder også på at få en 
politisk forståelse af det problem Sk-Forsyning skaber ved at vi bliver på-
tvunget større udgifter end andre sommerhusudstykninger der skal kloa-
keres. 
Velkommen til jer der ekstraordinært har valgt at bruge jeres sommerhus 
i denne svære tid. Pas godt på jer selv og alle os andre. 
Lokalbestyrelsen 

Fællesskab med mening. 
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Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 
 

Klubhus:              of.frolunde@gmail.com  

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      
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Pas på vores natur 
Som alt andet er Grønt Udvalg også i venteposition. Vi havde planlagt en frø/
plantebyttedag 10. maj som må udsættes indtil videre. Heldigvis er haverne og 
vores omgivende flotte natur ikke i ”dvale” så her er rigtigt meget at komme 
efter i denne dejlige forårstid. Fuglene har travlt og der er rigtigt mange arter på 
strandengen og i ådalen. Den brune frø og ikke mindst den grønne frø er her. 
De sidste par år har det været svært at få øje på frøer så godt at de er her igen.  
 
Grønt Udvalg har 2 forslag til generalforsamlingen - som ikke er afholdt endnu 
– det ene er at vi tilslutter os Giftfri Haver med det formål at få lavet et sprøjte-
forbud i vores område. Det vil ikke mindst være til stor gavn for vores fælles 
søer og vandløb og hele plante og dyreriget og selvfølgelig også vores grund-
vand som er lige ”under fødderne” hos os. Du kan læse mere om Giftfri Haver 
som har en hjemmeside.  https://www.giftfri-have.dk/ 
Man kan som mange allerede har gjort melde sig til Giftfri Have med sin egen 
have.  
 
Det andet forslag er at vi tilslutter os Vild med Vilje som er en forening som 
arbejder for at bevare og gendanne den ”vilde” natur med alle de planter, dyr 
og insekter alt sammen til stor gavn for alle. Vi er omgivet af en meget flot 
strandeng og en flot ådal. Også Vild med Vilje har en hjemmeside hvor man 
kan blive inspireret. https://www.vildmedvilje.dk/ 
 
Begge forslag vil være til stor gavn for de tusinder af gæster (honningbierne) 
som vi har. Ingen gift og masser af flora med nektar er ”guf” for honningbierne 
og dermed den honning vi bliver beriget med hvert år.  
Grønt Udvalg ønsker alle en god sæson ude i vores dejlige område. Trods Co-
rona kan vi heldigvis stadig nyde naturen og den fred og ro som hersker i vores 
område. 

Gode forårs og sommerhilsener fra Grønt Udvalg 

https://www.giftfri-have.dk/
https://www.vildmedvilje.dk/
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På grund af COVID-19 
 

 

GRUNDET CORONAVIRUSEN, HAR  

BESTYRELSEN VALGT AT AFLYSE  
følgende ARENGEMENTER. 

 

Sankt Hans bål 20. juni  
Og der må således ikke smides træ m.m. bålpladsen  

 
bålpladsen er lukket  

 

Banko i teltet 16. juli   

Sommerfest  18. juli 
 

Sommermøde 2. august 
 

Bestyrelsen håber at vi snart kommer ud på den anden side så 

det hele kan normaliseres igen. 
Lokalgeneralforsamlingen vil blive indkaldt med 14 dages varsel 

når forholdet tillader det. Pas på jer selv og alle os andre.  
Lokalgeneralforsamlingen vil blive indkaldt med 14 dages var-
sel, med den tidligere udsendte dagorden, når forholdene tilla-

der det. 
Kontoret åbner hver søndag i sæsonen fra kl. 10.00 til 

11.00 første gang d. 10 maj 2020 

 Hold afstand 
Bestyrelse i OF Frølunde 

Husk når du skal på genbrugspladsen i 
Vemmelev og Korsør skal du  
Bestille tid på følgende hjemmeside:   
 
       https://www.affaldplus.dk/genbrugsplads/vemmelev 
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Hej alle 
  
Vi skal KRAFTIGT indskærpe, at parkering på vej er 
forbudt. Brug egen parcel til parkering og ellers brug 
vores fælles parkeringsplads. Som i kan se på ved-
hæftede fil, tvinges skraldebil o.a. ud i rabatten. Vi 
har nu indgået en aftale med skraldefirmaet Affald 
Plus, at de stopper ved en forhindring på vejene og 
tager billeder vedr. årsagen til der ikke bliver tømt 
skrald. Ulovlig parkering er således årsag til, at der  
ikke bliver tømt skrald. 
Ligeledes kan slamsuger, brandbiler, ambulance og 
andre store lastbiler ikke passe. 
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 Maling og 
tapetsering 

 Fuldspartling af vægge 

 Nye skillerum 

 Gulvbelægning 

 Opsætning af køkken 

 Opsætning af profillofter 

 Udskiftning /nye tagrender 

 Udskiftning/nye vinduer 

 Reparation carport/nyt skur 

 Plankeværk/Stakit 

 Facadebeklædning 

 Træfældning mindre træer 

Står du og mangler 2 sikre hænder 

til et projekt som f. eks herunder… 

Så tøv ikke med at kontakte mig. 

 
Henrik Johansen, Korsør 
Tlf. 20 46 3719 
Email:  

henrikshandyservice@outlook.dk 
 

Hjemmeside: 
www.henrikshandyservice.com 

 
CVR 35502246 
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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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Nytårs taffel 2020. 
Vi i aktivitetsudvalget, 
var rigtig glade for den 
store tilslutning der var til  
vores nytårs galla. 
En stor tak til vores  
lokale kok Torben, for 
den flotte menu, han 
havde sammensat og  
lavet. Også tak til Jørn 
for den lækre kranseka-
ge. 
Vi synes det var en rigtig 
hyggelig aften, og vi  
håber at I sammen med 
os, vil være med til at 
kunne fortsætte denne 
tradition. 
Med venlig hilsen og på 
gensyn til næste år 

Aktivitetsudvalget. 
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Vi kan kun fortælle det igen og igen!  Man må kun køre 

de 15 KM der er skiltet med. 

 

Farten kan ”dræbe” Der er kørt et 

pindsvin ihjel, Så har man også kørt for 

stærkt. 

Der er stadig enkelte medlemmer 

samt mange andre der kører alt for 

stærkt. 

 

PS!  Hvis du inviterer gæster 
eller håndværkere, 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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Kontakt til Aktivitetsudvalget: 

Velkommen til nye medlemmer. 
Navn:       Adresse: 
Leah Reeh Rasmussen,      Hønsestien 9 
Britt og Dennis Nielsen     Kohejresvinget 8 
Aase Nielsen       Lyrekrogen 26 

Carsten Peter Mariager     Stenvendertoften 4 
Peter Hedegaard Muller og Heidi Mogensen  Munkelukket 4 
Annie Baunsgaard      Munkelukket 6 
Jacob Manicus-Hald og Heidi Rie Nielsen  Kohejresvinget 6 
Emil Søgård Nielsen     Skovskadelodden 5 
John Green       Hønsestien 3 
Lasse Skovgaard Rasmussen    Vendehalsen 4 
Inger og Uve Skjønnemann Grau    Rørsangerkæret 7 
Jørgen Andreas Jørgensen     Strandskadehøjen 4 
Marianne Dylsing      Sandløbernæsset 11 
Thor M. Brodin og Marie Meyer Zeuch,    Sandløbernæsset 1  
Michael Jørgensen      Høgeleddet 3 

Anne H. Berg og Peter K. Rasmussen    Hanegalet 2 
Susanne og Benny Sydel     Gøgemarken 31 
Steen Pedersen og Marianne Perhsson   Vendehalsen 2 
Jane og Michael  Roldhave     Gøgemarken 23 
Line Greve Jørgensen     Lyrekrogen 13 
Urzu Udmir,        Gøgemarken 4  
 

Der vil blive afholdt velkomstmøde for jer nye medlemmer når forholdene ændre sig i 
Aktivitetshuset  
 

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 10. april til 1. oktober, hvis du har spørgsmål vedr. foreningen,  

udenfor dette tidsrum kan du rette henvendelse til et bestyrelsesmedlem 

Bestyrelsen  

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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HONNING TIL SALG! 
 

Vi har stadig en masse god Honning, 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. 

Dato OF Aktiviteter  Sted 

20. juni  Skt. Hans fest  Bålpladsen kl. 18.00 

16. juli  Banko i teltet  I Teltet kl. 18.30 

18. juli  

Sommerfest dag 

Med morgenmad, kræmmere, og 

diverse. 

fra kl.  

 

09.00 - 14.00 

18. juli 

Sommerfest aften 

Med god mad, musik og sang og 

diverse underholdning 

I teltet Fra  

 

kl. 17.30— 01.00   

Dato kommer i 
første blad 

Arbejds/Legepladsdag 
Kl. 10.00 

Legepladsen 

2.august 
Sommermøde  

inkl. nye medlemmer 

Kl. 11.00 

Aktivitetshuset 

A F
 L

 Y
 S

 T
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Hvordan indretter du haven, så den tiltræk-
ker fugle? 

Hvis du gerne vil tiltrække flere fugle 
til haven, gælder det om at indrette 
den, så den er varieret. Der skal fx   
være mange forskellige slags træer og 
buske. Men det er også godt med høje 
træer, en åben græsplæne og bede med 
forskellige blomstrende planter og an-
dre urter, der kan tiltrække insekter, som fuglene kan spise. 

Gode råd til en fuglevenlig have: 

Få haven til at minde om et skovbryn. 

 Plant træer og buske med bær, frugter og skjulesteder. 

 Sørg for, at der er vand i haven. 

 Lav et vildt hjørne i haven. 

 Ryd ikke for grundigt op. 

 Undgå sprøjtemidler. 

 Sæt fuglekasser op. 

 Giv fugle mad i vinterhalvåret, men pas på at I ikke fodrer for 
rotterne. 

Få haven til at minde om et skovbryn 
Hovedparten af de fugle, vi har i haverne, er i virkeligheden 
skovfugle. Disse fugle foretrækker at leve i en have, som minder 
om et skovbryn med træer, åbent buskads og partier med tæt 
stedsegrønt krat, der minder om nåleskov. 

Fuglene kan især godt lide haver med flere etager. Det vil sige 
med både lave buske, høje buske, små træer og store træer. Selv 
i en lille villahave kan du skabe flere etager i haven, du må blot 
vælge mindre træer som fx tjørn eller røn til den øverste etage. 

Husk også vand 

Vand er meget vigtigt i en fuglevenlig have. Det kan enten være i 
form af en havedam eller et fuglebad. til vand.  
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer 

i OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

 Generalforsamling 
Alle vil blive indkaldt, når der  

åbnes op igen 

Petanquebanen 
Kl. 10.00 

 
Onsdage og 

Lørdage 

Spilles der Petanque  
Der spilles hele Året rundt 
(Alle er velkomne) 
 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

23.maj (obs) 
27. juni 
25. juli 
29. aug. 

Vin turnering 2020 
 
hver den sidste lørdag i måneden,  

(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

26. sept. 
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 10.00 

14. nov. 
2020 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 

Det koster 100,- + 20 kr. til aktivitetshuset 
 Kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2020 
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Årets første turnering: 

 

VIKINGERNE: 

Den 14. marts afholdt vi vores Vikinge turne-

ring 17 medlemmer mødte op til denne dyst. 

Solen skinnede fra en skyfri himmel lidt koldt 

men solen gjorde en stor forskel. Alle var po-

sitiv stemte og vi spillede nogle rigtig gode 

kampe. 

Bagefter ventede der et ”herremåltid”   

Skipperlabskovs, som vi alle nød i fulde drag. 

Tak til Bente og Palle for det gode måltid. 

 

Vi fik kåret vinderne og det blev: 

Stort tillykke til vinderne.  

 

 

Kære medlemmer 

 

Ja det er godt nok en mærkelig tid vi er inde i, med  

Coronavirus og at vi ikke må spille Patanque, men vi er også 

nød til at følge regeringens anvisninger så alt er lukket ned 

vedr. Petanque klubben. Men det er vores håb at vi snart kan 

afholde vores Generalforsamling og vi kan komme i gang med 

vin turneringerne igen.  

Det er ingen hemmelighed, at vi savner jer alle sammen og det 

hyggelige samvær, men som man kan se på forsiden  

”Bliver alt godt igen” 
 

Når vi kommer i gang igen, vil alle få besked på E-mail 

Venlig hilsen Bestyrelse for ”De Skøre kugler” 

 

2. Benedikte  1. Lone  3. Palle 
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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 ml.  kl. 09.00 og 13.00  

OF Frølunde lokalbestyrelse 
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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    58 57 38 50 
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. 42.50, 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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