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Carsten Kraiberg 
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Så gik den sommer. Med både vådt og tørke. Vi har nu normale 
tilstande og kan se frem til næste år, hvor vi regner med at afholde 
Sankt Hans og Sommerfest som i de gode gamle dage. 
Men det kan kun lade sig gøre hvis der melder sig nogle frivillige til 
at hjælpe bestyrelsen med at få dette op at stå. 
Generalforsamlingen bliver afholdt d.27. marts med mad, den dag 

sommertiden starter. 
Skal i have fældet nogle træer, så er det et godt tidspunkt og husk 
at plante nogle nye. Der er mange, der har enes om at fælde træer, 
der står i skellet. 
Vi skal have et møde med Slagelses Kommunes biolog for at have 
helt tjek på en plejeplan af vores område incl. søerne i naturens 
interesse. 
Hele vores område skal opmåles som enkelte matrikler ifb.m. 
tvangskloakeringen, det kan godt give nogle enkelte udfordringer, 
men vi er indstillet på at løse disse når de opstår. Der skal afholdes 
nogle møder med SK- Forsyning, Formandsskabet for OF og lokal-
bestyrelsen, så vi har tjek på det hele, inden de går i gang med klo-
akeringen. Vi tror det først bliver i 2025 inden det er færdigt. 
Tude Ådal projektet skulle der gerne komme en afklaring på inden 
januar 2022.  
Husk at bestille Aktivitetshuset i god tid, se på hjemmesiden;  
of-frolunde.dk. 
Vi har afholdt et hjertestarter kursus, så vi er godt dækket ind med 
”hjerteløbere” (dem der kommer med hjertestarteren der hænger 
ved toiletterne) og vi laver et kursus igen til næste år. 
Vandmålerne bliver aflæst igen (hvert kvartal) og slut aflæsning er 
9 januar og regnskabet om man skal betale eller have penge tilba-
ge bliver udlignet i 1. kvartal, april md. 2022. Prisen er pr. nuvæ-
rende 30 kr. pr. m3. 
Vi reparerer vejene og udskifter defekte vej/hastighedsskilte til vin-
ter. 
 
Fortsættes på side 5 
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Fortsat fra side 3 
Husk at tømme vandledningerne inden I låser af 
og luk for begge ventiler i målerbrønden, rense 
tagrenderne og tagbrøndene efter løvfald, aftal 
med nogle af helårsbeboerne, at de holder øje 
med huset. Pas godt på jer selv til vi ses igen, god 
vinter.  

Fællesskab med mening 
Venlig hilsen 

Lokalbestyrelsen 

Vandværksbygning (se stort billede på forsiden) 
 
Der er mange af de nye medlemmer der har 
spurgt om hvad det er for et hus der ligger på 
hjørnet af Bekkasinvangen og Broholmvej på 

adressen Drosselbakken 2., med et OF skilt i vinduet. 
Det er det første hus i vores område der blev opført. Det blev 
brugt som salgskontor, vandværk og overnatningsmulighed for 
ansatte i firmaet Contabotax som OF ejede. 
En af stifterne af OF, Henry Fagerlig brugte meget af hans fritid 
her i OF´s interesse. Senere flyttede kontoret til Kvistgård og se-
nere til Gothersgade 158 hvor vi holder til på nuværende. Conta-
botax bestod hovedsagelig af ansatte som var i familie med stif-
terne. Firmaet blev brugt til at etablere de forskellige afdelinger i 
starten, bla. Var det dem der lagde de første vandledninger ned i 
vores område. 
De brugte ikke altid det lovbefalede rør, det har vi fået rettet op 
ved etablering af målerbrøndene. Firmaet blev også brugt til del-
vis vedligeholdelse af områderne. Herigennem kunne man udbe-
tale løn, samt der var nogle skattefordele. 
Vandværket bestod af en 11 m dyb boring, samt et okkerfilter. Vi 
havde store problemer med okkeren (jern og Mangan), så nogle 
gange blev vi rødhåret og det var et forfærdeligt arbejde at rense 
okkerfilteren ca. hver anden md. 
Nu bruges huset med tilbygninger til opbevaring af fælles ting til 
brug til Sankt Hans og sommerfesten, samt hovedvandmåleren 
hører til her. Vi får vandet fra SK- Forsyning. 

M.v.h. Palle 
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Vi har sådan en dejlig natur legeplads på vores område. 
 

Den skulle vi gerne passe på og 
vedligeholde. 
SÅ vi EFTERLYSER nogen som 
skulle have tid og lyst til at være 
tovholder for dette. Det kunne 

evt. være en børnefamilie, med en masse gode ideer.  
Giv gerne Bestyrelsen besked, hvis du er interesseret.  
 

             
 

   EFTERLYSNING 
 

Vi har et festudvalg, som bl.a. 
står for at arrangere 

sommerfesten og Sankthansaften. 
Vi efterlyser flere som kunne have interesse i at deltage i dette 
udvalg. Efterlyser flere med gode ideer og lyst til at arrangere 

div. festlige feste 
Giv gerne besked til Bente, Ulla eller Heidi 

 
Festlige hilsner fra Bente (50 58 00 19), Ulla (22 18 21 31) 

og Heidi (22 43 80 37) 

Mailadresser til klubhus og bestyrelse: 
 

Klubhus:              of.frolunde@gmail.com  

Formand:   Palle Orth               palle.of.frolunde@gmail.com  

Næstf./Sekretær: Heidi Boddum    heidi.of.frolunde@gmail.com 

Kasserer:   Anne Bruun         annebruun.of.frolunde@gmail.com 

Best. medlem:  Kim Sørensen    kim.of.frolunde@gmail.com  

Best. medlem:     Carsten Kraiberg     carsten.of.frolunde@gmail.com 

1. Suppleant: Sebina Gravesen    sebina.of.frolunde@gmail.com 

2. Suppleant: Gert Fleron Beck    gert.of.frolunde@gmail.com   
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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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HUSK AT! Lukke for vandet og pump anlægget ud!! 
 

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 trekanterne sig har du en utæthed og 
er der ingen trekanter er din installation 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 
udluftningsventil 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 åb-
ne ventilerne så ring til en ven eller bestyrelsen. 
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GRØNT UDVALG orienterer 
 

Vi fortætter arbejdet i æblelunden med at rydde højt græs, tids-
ler, brændenælder m.v. Der vil blive slået gangstier mellem træ-
erne og rundt om æbletræerne (de 10 nye) vil der blive lagt kokosmåtter, 
så træerne ikke bliver kvalt af græs m.v.  
Alt i alt vil vi arbejde på at gøre området mere tilgængeligt, så man ikke 
skal ”kæmpe” sig igennem for at få sig et æble eller pære.  
Vi vil fortsætte med at pleje og udbygge kvashegnet. Der ligger stadig 
grene som skal lægges i hegnet. Et kvashegn synker og skal derfor år 
efter år efterfyldes. Der bliver hvert år beskåret og fældet træer i vores 
område, som kan anvendes til brænde og grene til kvashegnet. Derud-
over vil der sikkert blive en ordning med at alle -efter aftale- kan komme 
og fylde eget grenafklip af i kvashegnet. 
Æblelunden vil blive opmålt og æble og pære træerne vil blive indtegnet. 
Denne oversigt vil blive lagt ind på vores lokale hjemmeside, hvor du vil 
kunne finde den under Grønt Udvalg fanen. 
Af fremtidige planer, som foreløbig er på ønskeseddel, kunne vi tænke 
os, hvis der er resurser til det, at plante insektvenlige vilde planter plus 
sommerfuglebuske og krydderurter. 
Det kræver noget arbejde med at klargøre til plantning. så nye planter 
ikke går til i græs, skvalderkål m.v. 
I skrivende stund er vi i kontakt med en fåreavler, som gerne vil have 
nogle får gående til afgræsning. Dette vil du høre mere om senere, når vi 
er mere afklaret. 
Vi mangler arbejdshænder til at udføre planerne. Vi har haft afholdt en 
arbejdsweekend, som var en stor succes og vi kunne tænke os at prøve 
igen.  
Vi vil meget gerne være flere Aktive i Grønt Udvalg og vi vil derfor afholde 
et møde sammen med bestyrelsen for at fortælle om vores arbejde og 
forhåbentligt få flere interesseret med i Grønt Udvalg. 
Dette møde vil blive afholdt i forbindelse med starten på efterårsferien: 

SØNDAG DEN 17. OKTOBER KL. 10 I A-HUSET 
 
Vi vil også indkalde til arbejdsdag i æblelunden torsdag d. 21. oktober 
kl 13. Vi håber selvfølgelig at se rigtigt mange denne dag. 
Vi vil også bruge den nye Facebook gruppe til at informere om tiltag, som 
kan ha interesse for alle. F.eks. når der er nogle aktiviteter i 
æblelunden og andet. 

Bedste hilsener 
Grønt Udvalg 
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HONNING TIL SALG! 
 

Vi har fået frisk god Honning, som I kan købe, og det 
sælges i klubhuset om søndagen i kontor  
tiden: ml. 10.00 og 11.00  eller henvend jer til et  
bestyrelses medlem og aftal tid til afhentning 

 

1 GLAS HONNING………………...…..30 KR. 

2 GLAS I GAVEÆSKE………………..70 KR. 

Hvis du skal sælge dit hus kan du 
sætte dit hus til salg på vores  
hjemmeside  
 

www.of.frolunde.dk 
 

Vedhæfte dine fotos og skrive den tekst du 
ønsker skal vises sammen med billederne. Så skal vi nok sætte det fint 
ind på siden. Det skal bemærkes, at vi ikke kan henvise til  din ejendoms-
mægler hvis du sælger igennem denne. 
 

Teksten skal indeholde:  Adresse, Kontaktoplysninger: Navn, Adresse, 
Telefon nr.,  mail adresse, kontakt tidspunkt samt salgspris. 
 

Send dine foto og oplysninger til: of.frolunde@gmail.com  
så skal webmasteren sætte det ind på siden. 
 

Læs om alt vedr. hvad du skal huske, hvilke papirer der 
skal bruges ved salg på hovedforeningens hjemmeside: 

www.of-fritid.dk 
 
Såfremt du har spørgsmål i forbindelse med din  
overdragelse af parcellen, er du velkommen til at  
kontakte lokalbestyrelsen eller kontoret i Gothersgade på 
tlf. 3313 5870  
i tidsrummet mandag til torsdag kl. 10.00 - 14.00.  
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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”. Nu er der kørt en kat ihjel!  

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: 

 
Kontaktpersoner 

 
E-mails 

 
Telefon nr. 

Ulla Bang ullabang@godmail.dk 22 18 21 31 

Bente Orth bentpr1955@gmail.com 50 58 00 19 

Heidi Boddum heidi.of.frolunde@gmail.com 22 43 80 37 

Velkommen til nye medlemmer 
Navn:     Adresse: 
 

Vinnie Granberg    Rørsangerkæret 11 
Sofie Kjølsen & Mads Jensen  Sandløbernæsset 18 
Tova Schødt      Lyrekrogen 11 
Jan Nielsen     Lyrekrogen 14 
Winnie Svendsen & Niel Boughey  Strandskadehøjen 6 

 
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  

mailto:ullabang@godmail.dk
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

27. marts 
kl. 10 

Generalforsamling 
Tårnborg  

Forsamlingshus 

18. juni Skt. Hans fest På Bålpladsen 

14. juli  Banko 
I teltet  

på boldbanen 

16. juli 
Sommerfest dag 
Med morgenmad, kræmmere, og 
diverse. 

På fællesarealet 

16. juli 
Sommerfest aften 
Med god mad, musik og sang og 
diverse underholdning 

I teltet 
På boldbanen 
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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  
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Nærmere oplysninger om disse arrangementer vil kunne læses på hjem-
mesiden, opslagsskabene og på mail, når tiden nærmer sig. 
Vi glæder os til at se jer og håber at I alle passer på hinanden i disse  
coronatider. 
 
Ønsker du at leje Aktivitetshuset, så henvend dig til Anne Jørgensen 
anne.of.frolunde@gmail.com 

 
Med venlig hilsen 

Os fra aktivitetshusudvalget 

 

26. september 2021 11.00 - Førstehjælps kursus 

20. november 2021  Juleklip / Julebanko 

19. januar 2022  Nytårstaffel 

15. april 2022  Påskebanko 

14. juli 2022  Sommerfest banko 

16. juli 2022  Sommerfest 

20. november 2022  Juleklip / Julebanko 
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”De skøre kuglers” aktivitet 2022 

Dato Aktivitet Sted 

2. april 2022 Generalforsamling 
Petanque banen 

Kl. 10.00 

 Vi spiller Petanque  hele Året rundt 
 

(Alle er velkomne) 
Onsdage og Lørdage 

 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

30. april 2022 
28. maj 2022 
25. juni 2022 
30. juli 2022 
27. august 2022 

Vinturnering hver den sidste lørdag i  
måneden,  

 
(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

24. sept. 2022 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) Petanque banen  
kl. 10.00 

13. nov. 
2021 

 

Julefrokost  ( kun for medlemmer) 
Det koster kun 100,-  at deltage 

 
Aktivitetshuset 

Kl. 14.00 

 
Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  
kan benyttes af alle  

medlemmer i OF-Frølunde 
 



21 

 

28 august afholdt vi månedens 

vinturnering 

12 medlemmer mødte op til dysten. 

Det blev som sædvanlig en dejlig dag med 

rigtig gode kampe 

Men vi fandt vinderne til sidst. 

Og Bagefter blev der serveret  

Ribbenstegs sandwich det var bare guf og 

det blev spist med velbehag 

 

.Nr. 1. Blev Robert, 2 Bente og på 3. pladsen Kaj 

   

Stort Tillykke til vinderne 

 

Den 25. september havde vi vores afslutnings turnering /Herbert cup 

19 medlemmer mødte op til dysten 

Og vejret var bare perfekt, solskin fra start til 

slut. Der var mange tætte kampe der blev  

bare gået til ”makronerne”.  

Bagefter blev der serveret dejligt smørrebrød 

 

Vi fandt vinderne til sidst og det blev: 

Nr. 1. Blev Klaus Simonsen, 2 Carsten  

og på 3. pladsen Kjeld 

 

Stort Tillykke til vinderne 

 

Da dette er det sidste der kommer fra Petanqueklubben i år, 

Vil vi fra bestyrelsen sige, mange tak for en god sæson, og vi  

glæder os til en ny i 2022.  

Så vil vi bare lige ønske jer: 
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Alle henvendelser vedr. lokalbladet  
og hjemmesiden skal ske til Heidi 

 
NÆSTF./SEKRETÆR – Heidi Boddum 

Mobil – 22 43 80 37 
heidi.of.frolunde@gmail.com 

mail med kopi til Klubhuset: 
of.frolunde@gmail.com 

Facebook 
 
Så fik vi oprettet en Facebook gruppe, som der er blevet taget 
godt imod, TAK.  
 
I den forbindelse kan vi oplyse, at der er rigtigt mange som ger-
ne vil godkendes til gruppen som ikke står på overdragelses do-
kumentet. Vi ser os nødsaget til at overholde de regler, som er 
vedtaget på generalforsamlingen, så derfor bliver alle ikke god-
kendt. Håber på en forståelses på dette.  
 
HUSK at besvare spørgsmål for godkendelse til optagelse til 
gruppen. 

Mvh Sebina og Heidi 

 

tel:22%2043%2080%2037
mailto:heidi.of.frolunde@gmail.com
mailto:of.frolunde@gmail.com
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OF-Frølunde Lokal:  
Andevig 1. 4220 Korsør 
 
Kontortid: søndag 10.00-11.00 
 
NB! Kontoret er lukket fra: 

 1. oktober til 1. april 
 

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 tanktømning 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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