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Redaktør/Webmaster 
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Sommeren går på held 
så nu er det på tide at 

sikre planter der ikke kan 
lide frost, hvis vi skule få 

noget i vinter 
Foto: Kaj Agerskov  

 
 

 

2. suppleant:  

Gert Fleron Beck 
Tlf. 31 90 06 05 
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Tak for en god sommer med varmerekord. Dette er det sidste  
lokalblad i år, herefter vil der komme nogle nyhedsbreve, samt  
påmindelser over de aktiviteter der er fastlagt resten af året. I kan 
se det under aktiviteter andet sted i bladet.  

 
Næste års generalforsamling bliver afholdt: 

den. 22. marts kl.10.00,   
Ferie-sport- konferencecenter Musholmvej 100, 4220 Korsør 

hvor vi afholdt det sidst. Alle var enige om det var et godt sted og 
god betjening og god mad, vi ses.  
 
VAND: Grundet den varme sommer er der blevet vandet en del op 
til 30 M3 mere i døgnet når der var hedebølge.  
En fuldt åben have slange giver 2.800 liter i timen, en håndført 
slange med moderat stråle giver 350 liter i timen.  
Ved udskiftning af de gamle stophaner samt vandstander i forbin-
delse med etablering af målerbrønde med målere, har vi konstate-
ret ulovlig installationer på hovedledningen, samt utætte vandstan-
dere. Disse er blevet fjernet og har givet en besparelse på ca. 14 
M3 i døgnet. Vi har nu etableret 160 målere og satser på at alle 
har en vandmåler inden udgangen af 2020. I vil få besked ca. 14 
dage før det er jeres tur. I bedes sørge for at der er plads til at gra-
ve målerbrønden ned. Vil i have en ny vandstander skal i meddele 
det til vores kasserer Anne Jørgensen.  
 
Måleraflæsning: Vi kan fjernaflæse din måler og følge dit forbrug, 
samt vi får en melding ”LEAK” hvilket betyder at vandet ikke har 
stået stille i måleren i mindst en sammenhængende time i løbet af 
de sidste 24 timer. Det kan være tegn på en utæt vandhane eller 
toiletcisterne, en have slange der ikke er lukket m.m. Indtil alle har 
målere og vi har fået lavet et separat vandregnskab hvor hver en-
kelt betaler efter forbrug er det os alle der betaler.  
Derfor skal du spare på vandet!! 
     Fortsættes på side 5  
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Indsigelse til nedlæggelse af Busrute 438: 
 
Indsigelse mod grundlaget for en borgerbus i Stillinge-området. 
Sag nr. 330-2019-13768 
 
Att. Erhvervs- og teknikudvalget , samt projekt leder, Oliver Klanert,  
Natur, Vej og Trafik i Slagelse kommune. 

 
Vi skal hermed fremkomme med vores ind-
sigelse til nævnte. 
 
Forslaget indeholder nedlæggelse af busru-
te 438 der betjener vores område. Vi finder 
det ikke rimeligt at vi skal have forringet vo-
res vilkår til offentlig transport på grund af 
en ”gratis bus” til Stillinge. 
Vi er i vores forening 350 parceller hvoraf 
52 har helårsstatus, indeholdt 87 personer. Derudover skal tillæg-
ges helårsbebyggelse på Broholmvej ca. 20 stk. samt 200 som-
merhuse i privat udstykning med tilknytning til Broholmvej, i alt ca. 
570 ejendomme, på en strækning fra Bildsøvej ad Broholmvej til 
Vagtelvej, som nuværende bus 438 betjener. 
Dette område vil overhoved ikke blive betjent i fremtiden, hvis pla-
nen godkendes. 
 
Vi foreslår følgende: At vi bliver betjent af bus 902 hvis rute om-
lægges til at køre ad Broholmvej – Frølundevej til Svenstrup i beg-
ge retninger. 
 
 

I håb om forståelse 
M.v.h. Palle Orth, Formand for OF. Frølunde afd.  

438 
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Til venstre på måleren står der FLOW her er der 5 små trekanter 
der viser at vandet løber hvis der er forbrug. Så luk for alle dine 
vandhaner og vent et kvarter så kik på måleren, bevæger trekan-
terne sig har du en utæthed og er der ingen trekanter er din instal-
lation tæt. Brug din måler til at spare på vandet så du er forberedt 
til når du selv skal betale for dit forbrug. 
Måleren har en kontraventil i messing og for enden en udluftnings-
ventil i form af en cykelventil der sidder under kappen. Når du skal 
udlufte dit anlæg, lukker du for den ventil der sidder før måleren og 
åbner for den ventil efter udluftningen. Brug en fodpumpe eller 
kompressor til at pumpe ud med. Hvis du ikke er i stand til at lukke 
og åbne ventilerne så ring til en ven eller bestyrelsen. 
Vi har foretaget 45 henvendelser grundet manglende beskæring 
mod veje- stier- rabatter m.m. samt 9 henvendelser grundet mang-
lende græsslåning. Det er alt for mange og rigtig træls for bestyrel-
sen. Vi skal blive bedre til at vedligeholde beplantningen ud mod 
rabatten på de rigtige tidspunkter af året. 
Tak for i år. Bestyrelsen kan kontaktes pr. mail til klubhuset hele 
året; of.frolunde@gmail.com  

Venlig hilsen Lokalbestyrelsen 
Fællesskab med mening 
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Julehygge med efterfølgende bankospil. 

Søndag den 24/11-2019 fra kl. 13.00 til kl. 16.00  

JULEHYGGER VI…... 

Vi klipper og klistrer. 

Hygger med gløgg og æbleskiver. 

Der er saftevand og godteposer til børnene 

Vi pynter træet, med det vi har klippet. 

HUSK SAKS 

Prisen for julehygge er 35,- for voksne (børn er gratis) 

Vi slutter af med at, danse om juletræet 

JULEBANKO fra 17.00 til 19.00 
Pris pr. plade.    10,00 kr./3 for 25,00 kr. 

9 kvikke.                     1 stk. 5,00 kr.  

Der kan købes øl og vand.                  10,00 kr.  

Kaffe og kage.                            10,00 kr. 

Der er 10 ordinære spil + 2 ekstra spil på hele pladen. 

Tilmeldingsfrist senest 17/11-19. 
Til Gitte på sms eller tlf. 29901587, husk at opgive navn og telefonnummer. 
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Foredrag om Tyverisikring 15. september 2019 
 

Der var desværre kun 8 der mødte op til dette  
Foredrag, ærgerlige, at der ikke kom flere. 
 
Karsten fra Bo-Trygt  afholdt dette, der kom  
meget fin information om tyverisikring. 
 
Han oplyste om de vigtigste indbruds råd: 
1. Brug Nabohjælper 
2. Tænd lys udenfor og klip hæk 
3. Gør døre og vinduer sværere at bryde op. 
 
Der sker flere end tre gange så mange indbrud i 
private hjem i Danmark som i vores nabolande 
pr. indbygger, og tanken om indbrud i eget hjem 
gør hver fjerde dansker utryg. 
 
Derfor lancerer TrygFonden og Realdania sammen med Bolius og Det Kriminal-
præventive Råd (DKR) indsatsen Bo trygt! Målsætningen er at reducere antallet 
af indbrud i private hjem fra over 29.000 til under 10.000 om året.  
 
Bo Trygt kan ikke påvise, at Alarmer virker, de anbefaler at man sikrer sit hjem 
bedre, med bedre låsesystemer, sikring af døre og vinduer, samt tænd lys når du 
ikke er hjemme. Brug Nabohjælp, Vi skal 
have hilsepligten helt op at køre, vi bruger 
det meget i området, godt for det, det kan 
være du hilser på tyven, så er han også på 
vagt, han kan nemlig ikke lide at blive  
Genkendt, så kan det være han ”smutter” 
 

Gå ind på Bo trykt hjemmeside:  
www.botrygt.dk,  

her kan du finde gode forslag samt små  
videoer vedr. tyverisikring. 
 
Det kan oplyses at OF-Frølunde har indkøbt 
skilte med Nabohjælp som opsættes på de 3 
indfaldsveje,  
 
Hent en App. til din telefon vedr.  
Nabohjælp:  www.nabohjaelp.botrygt.dk  
Det er en meget sikker app hvor du skal logge ind med nemid. Så er det bare at 
følge anvisningen, og få så mange hjælpere med som muligt. 
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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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På vores møde 2. september aftalte vi, at vi vil stille forslag 
til generalforsamlingen om nye regler for græsslåning.  
Af hensyn til bierne og øvrige insekter er det godt at bevare 
så meget vild flora som muligt sommeren over. Vi vil lægge 
et link Vild med Vilje ind på OF-hjemmesiden. Her kan man 
blive inspireret til en god tilgang til lidt ”vild” flora i egen have 
m.v. og så vil vi gerne ha lidt havebøger/blade om haver  
liggende i aktivitets huset som alle kan benytte sig af. og så 
flere links til hjemmesider om natur klima og miljø.  
Vi vil arrangere nogle foredrag i foråret -emnerne er endnu 
ikke aftalt og vi vil gerne ha forslag fra dig hvis du har et  
emne indenfor have -natur- klima og miljø du gerne vil vide 
mere om. Bestyrelsen har en aftale om møde med en biolog 
fra Slagelse kommune og der vil vi prøve om grønt udvalg 
kan være med. Vi vil gerne starte en tradition med plante og 
frøbytte. Vi vil starte næste forår og vi har aftalt at det første 
gang bliver afholdt d. 10. Maj og det foregår ved  
aktivitetshuset. 
D. 10. september (i skrivende stund) vil vi gå en tur rundt i 
vores dejlige område og se på stier – søer og fællesområder 
for at vi kan få et godt overblik over hvilke muligheder 

vi har for at komme med forslag der kan fremme natur og 

miljø i vores område. Mere herom senere. Vi fortsætter med 
at mødes en gang om måneden og dette blad er det sidste 
i år og så vil vi lægge referater/mødedatoer ind på vores Of 
hjemmesiden så du kan følge med i hvad vi arbejder med. 
Og jo flere vi er i Grønt Udvalg jo bedre -til gavn for vores 
fælles område.  

Fortsat godt efterår til alle. 
Næste møde er 
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Grill og æd. 
Så deltog vi igen i et af de fantastiske arrangementer, som blev 
afholdt i vores dejlige aktivitetshus. 
Grill og æd blev afholdt den 31. juli af Torben fra Lyrekrogen. Der 
var tilmeldt 7 mænd, som skulle 
stå for at grille og tilberede mid-
dag til deres gæster.  
Dette må jeg sige at de havde 
gjort rigtig godt, det var impone-
rende at vores mænd kunne stille 
op med sådan en middag, det var 
ligesom at være på d’Angleterre.  
 
Bordet var dækket flot med løber, 
blomster og fine servietter.      
Da vi piger ankom, blev vi budt 
på et glas velkomstdrik, mens vo-
res mænd fløjtede rundt for at få 
det hele færdigt, hold da op hvor 
vi nød den service.    
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Torben præsenterede menuen, som lød således: 
Kalvefilet rullet med grillet pastinak og grillet gulerod bundet 
sammen med bacon. Marineret Flanksteak, grillspyd med 
kæmperejer, peberfrugter, aubergine og svampe.                    
Grillspyd med marinerede nye kartofler, grillede grønne aspar-
ges, grillet rødbede med hjertesalat i passionsfrugt juice og 
pyntet med passionsfrugter.                                                                               
Hjemmebagt brød.                                                                                                                                                       
Herefter fik vi kaffe med  
hjemmebagt kage. 
Aftenen forløb rigtig godt med 
hygge, snak og grin.  
Vi vil godt sige tak til Torben for 
dette dejlige arrangement og tak 
til mændene der deltog og lavede 
denne fantastiske menu til os. 
Håber på at Torben får stablet et 
pigehold op her i september, så 
vi også kan imponere vores gæ-
ster, så piger hold øje med ska-
bene og jeres mail og meld jer til. 
Jeg er sikker på at vi også kan få 
sådan en dejlig aften stablet på 
benene. 

 

Gitte,  
Lyrekrogen 18. 
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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.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      

    

Velkommen til nye medlemmer. 
Navn:       Adresse: 

 

Caroline A. Rasmussen    Strandskadehøjen 9 

Tina Staursbøl Mariager    Stenvendertoften 4 

Søren og Katrine Storm Kyed   Kohejresvinget 2 

Flemming Dupont     Sjaggervolden 7 

Agniezka Juhl      Kohejresvinget 5 

Sofie Johansen      Gøgemarken 25 

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. 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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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 

25. januar Nytårskur Aktivitetshuset 

22. marts 
NB! Bemærk dato!!

Generalforsamling 

Ferie-sport- konference-
center Musholmvej 100 

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 
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SÅDAN LAVER DU AJLEUDTRÆK TIL BEKÆMPELSE AF: 

 SKVALDERKÅL OG UKRUDT 

Uanset om du vil bekæmpe skvalderkål, brænde-
nælde, mælkebøtte,    padderokke eller hvad en du 
vil af med, så fremgangsmåden den    samme. 
Du skal bruge: 
En spand (eller flere, hvis du er meget ivrig) 
Vand (nok til at fylde spanden op) 
Blade fra den plante du vil bekæmpe, i mit tilfælde 
skvalderkål (nok til at fylde spanden op) 
Derefter fylder du spanden med vand, dækker den til, og lader det trække i to til 
tre uger  (det skal danne en hinde af råd i overfladen af vandet) 
Det lugter ikke godt, så stil det et sted, hvor du ikke bliver generet af stanken 
Efter 2 til tre uger 
Blander du en del ajle med tre dele vand og vander 3-4 aftner i træk. 
 
Det skulle kun skade den plante som du har lavet ajleudtrækket fra, så man 
skulle kunne vande i nærheden af andre planter. 
Jeg syntes bestemt at det er et forsøg værd og at du også skulle vide, hvordan 
du muligvis kan slippe af med alt det uønskede ukrudt i haven. 

 

Efter et vellykket Nytårstaffel sidste år,  

inviterer Aktivitetsudvalget igen til en hyggelig aften, 

 Lørdag den 25/01-2020. fra kl. 18:00 til kl. 00:30.  

Information om selve festen kommer senere,  

på mail og i skabene,  

så husk at holde øje, så I ikke går glip af dette  

fantastiske arrangement. 

 

Hilsen Aktivitetsudvalget. 
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Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  

kan benyttes af alle medlemmer 

i OF-Frølunde 

 

Dato Aktivitet Sted 

4. april 
(2020) 

Generalforsamling Petanquebanen 
Kl. 10.00 

 
Onsdage og 

Lørdage 

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

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

2. maj (obs) 
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. 
(2020) 

 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 10.00 

16. nov. 
2019 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 

Husk vi har seneste tilmelding:  
9. november 

Der betales ved tilmelding og den er  
bindende. 
Det koster 100,- + 20 kr. til aktivitetshuset 

 

Kl. 14.00 

”De skøre kuglers” aktivitet 2019/20 
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31. august afholdt vi vores  5 vinturnering 

 

Vi var 21. medlemmer der mødte op Det 

blev igen en dejlig dag, og vejret var bare 

med os igen.  

Alle gik til kampene med god iver.  

Der var god stemning lige fra starten.  

Der var igen 2 der fik et ”æg” så de må 

gå den tunge vej og kysse frøen til vores 

afslutning den 28. september 

 

For at finde 3. pladsen måtte de ud i en 

omkamp, så slutresultatet blev: 

 

Nr. 2 Nils B, nr. 1  Kai. B. nr. 3 Marianne 

 

Stort Tillykke til Vinderne 

 

Bagefter blev der serveret  Flæskestegs sandwich, det var bare lækker, og det 

blev spist under de bedst tænkelige forhold: Se lige hvor vi sidder, under et tag 

af vindrue ranker, man skulle tro vi var i syden, der gav i hvert fald en sydlig  

Stemning. 

 

Dette er det sidste 

blad i år,  

så bestyrelsen for 

”De Skøre Kugler” vil 

hermed sige mange 

tak for året der er 

gået og håber, at vi 

alle ses til næste år. 

 

Glædelig Jul og  

Rigtig Godt Nytår 
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     Rejser 
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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. 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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