Dette jubilæums skrift er
Udarbejdet af:

Gamle annonce fra bladet

Kaj Agerskov
Har stået for
Udformning, opsætning
og indsamling af
materiale
Jørn Nordahn Frederiksen

Mogens Hansen var vores første
formand

Har stået for indsamling
af materiale, samt kor- Side 10-11 Of Frølunde udvikling
rektur og sparrings
partner
Side 12-19 Sommerfester
Det er trykt i 400 eksemplarer.

Kan I huske denne annonce fra
vores første købmand på fedet, Se
flere annoncer rundt omkring i bladet.

Af Jannerups bogtryk i Slagelse

side 27.
Hvordan opstod vores vej
navne?
Ja vores veje fik Fugle navne men
hvordan fik de det.
Se f. eks her:

Ansvarshavende:
Of Frølunde, lokalformand.
Tak til nedenstående, som har
bidraget med billeder og gode
historier:
Marianne Hilfling Petersen
Gert og Kjeld Beck
Jørn Nordahn Frederiksen
Pernille Orth
Joan og Kjeld Bødker
Dorthe Matchofsky
Kirsten Warlund
Palle Orth
Jess og Mona Langhorn
Annelise Jensen
Irene Sønderup
Dagny Hornstrup
Conny Kristensen
Vita Damsø
INDEX:
Side:
3 Indledning
5-7 Et tilbageblik
8-9 Palles tilbageblik
10-11 ”Kongerækken”
(her kan I se alle bestyrelser OF
Frølunde fra 1969 til i dag)

Vores sommerfester.
OF-Frølunde har altid stået i Festens tegn, de første sommerfester
startede i 1978, og så har det ellers
kørt lige siden.
Side 20 Banko og Sankt Hans
Side 21 Artikler i OF blade
Petanque klubben

En Engpiber som har giver navn til
Engpiberdraget
Side 28-31
Gode billeder og historier fra medlemmerne
Side 32-33
Naturens luner i Frølunde samt om
de forskellige storme vi har haft.

Side 22-23
”De Skøre Kuglers” historie
Læs om starten og senere om
denne klub, I 2014 fejrede vi 25
års jubilæum
Medlemmernes billeder
Se side 24 - 26
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Side 34
Vores nuværende Annoncører
Støt vore annoncører
de støtter os!
Side 35
Tilbageblik på jubilæum 2016
Side 36-39
Tude Å projektet

Omegnens Fritidshaveforening fejrer 50 års jubilæum 2016
OF er dannet som en Jordpolitisk andelsforening med et forpligtigende fællesskab
Henry George, 1837-97, startede denne bevægelse. George mente, at statens magt skulle
begrænses, og han var fortaler for det frie initiativ og den frie verdensdel. Det var hans
grundlæggende tanke, at arbejde og kapitalindtægter skulle friholdes for beskatning, medens statens udgifter skulle finansieres ved beskatning af jorden. Georg har givet navn til
den politiske, filosofiske retning Georgisme. Georgismen har haft betydning for de
jordværdiansættelses principper, som danner grundlag for jordbeskatningen i Danmark.
O.F.er stiftet 25.februar 1966 på Birkerød Kro. I protest mod de høje grundpriser, dannede 21 mennesker
en andelsforening, hvis formål skulle være at købe eller leje jord, som derefter skulle overdrages kommende medlemmer. Dette er en grundlæggende ide i O.F.
Nedenfor er nogle af de 21 stiftere som vi bør hylde. Uden dem har vi ikke haft de skønne områder.
Alle 21 stifteres navne, kan ses andet sted i bladet
Henry Fagerli
Nielsen

Anne Straarup
Vagn E. Thomsen

N.C. Nielsen

Arnold Thomsen
Knud Erik Lund
Sørensen
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Foreningens 21 stiftere er:

OF,s Historie Anno 1966

Vaskeri ejer Anne Straarup, Skibby.
Husholdningslærer Birgit Thomsen, Solrød.
Regnskabsfører Alice Korup, Selsø.
Ungdomsskoleleder Alice Gøting, Holte.
Gårdlejer Karen Marie Nielsen, Kirke Hyllinge
Kontorassistent Inge Hjord Christensen, Allerød
Antikvitetshandler Lis Møller Nielsen, Tikøb.
Frugtavler Birte F. Nielsen. Allerød.
Handelsgartner Kristian Klose, Hørsholm.
Frugtavler Bent Straarup, Skibby.
Tømrermester Axel Korup, Selsø.
Pensionist Arnold Thomsen, Skovlunde.
Oversergent Torben F. Nielsen, Allerød.
Specialarbejder Hans P. Kristensen, Humlebæk.
Skolebestyrer Ole Ljungberg, Værløse.
Sekretær John Thompson, Allerød.
Disponent Knud Erik Lund Sørensen, Kbh. F.
Overpostbud Vagn E. Thomsen, Solrød.
Dyrepasser Niels Chr. Nielsen, Kirke Hyllinge.
Viceskoleinspektør Aage Gøting, Holte.
Handelsgartner Henry Fagerli Nielsen, Allerød'

O.F. blev stiftet 25.februar 1966 på
Birkerød Kro. I protest mod de høje
grundpriser dannede 21 mennesker en
andelsforening, hvis formål skulle være at
købe eller leje jord, som derefter skulle
overdrages kommende medlemmer. Dette
er en grundlæggende ide i O.F. og er nedfældet, som O.F.s formålsparagraf i vedtægterne § 2. Hver af de 21 stiftere tegnede sig for en andel på kr. 250,00. det var
start kapitalen. Første område var Frølunde, der i 1966 blev købt af en gårdejer. efter annoncering meldte der sig mange interesserede. Samme år, altså 1966, lejede foreningen Lynæs, i første omgang for
10 år, og derefter for 1 år ad gangen.

I anledning af vores 50 års jubilæumsår, kommer her et tilbageblik fra et
medlem Irene Sønderup som var en af de første ”Frølunder”:
O.F. Frølunde et Privilegium.
Hvor de to lærere vidste det fra, får stå hen i det uvisse! De var kommet
på sporet af en forening der kunne skaffe sommerhusgrund de til
rimelige priser. I Retsforbundet diskuteredes vilde grundpriser. Fagerli
Nielsen havde fået ideen til en andelsforening.
Vi nærmede os Korsør; jo der skule stå Vemmelev på Hovedvej 1. Det Var
dengang der var fri hastighed og det havde vi benyttet os af. Fire voksne
to børn, klapvogn og hund på en varm sommerdag I en ikke særlig stor bil, Støn! Så dukkede Broholmvej
pludselig op!
Ingen fortalte om at dette var Frølunde Fed, aftalen gik på at en mand, Hr. Fagerli Nielsen ville stå på et sted
midt på vejen kl. 12.00. Marker så langt Øjet rakte, vi sank noget! Det skulle være ved vandet hmm! Som ved
et fatamorgana, stod der en mand i vejkanten.
lo det var Hr. Fagerli Nielsen. Et yderst venligst menneske
med store visioner.
-Ja det er så i dette område grundene skal ligge! Hvis Korsør kommune giver tilladelse. Han pegede ud over
de uendelige mark områder, -Skal vi se på området? Vi bumlede ned af en markvej, klapvognen stod sin
mands prøve! Han kiggede på ungerne og sagde nu skal I snart her ud og få noget sol på maverne, ja alle
børn skulle have den mulighed, det går vores parti ind for. Fagerli fortalte at indskuddet skulle være mellem
3 - 4 tusind kroner, man kunne købe grunde længere henne til 20.000 kr. I øvrigt burde ingen kunne eje Danmarks jord, den skulle ikke kunne være den enkeltes ejendom. Det vil vores parti arbejde for.
Vi var nået, til et sted -ja det sted har vi tænkt os, at kalde Andevig, fordi lige derude ligger en masse ænder.
Lige bag diget kan vi se vandet, ja her vil vi gerne have en andel! Jah, Fagerli trak tid på det, dette område er
faktisk allerede afsat; men I skal nok få et dejligt sted hvis I skynder jer til foreningen på mandag f eks. Han så
vores forvirring! Mon ikke I kan klare 75 kr. men ellers ringer I bare til mig. Kan vi få lov at spise vores frokost
her? I skal være velkomne. Herefter tog vi afsked med Fagerli Nielsen. Jeg ved at de to lærere talte flere gange med hr. Fagerli Nielsen,
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Den første Deklaration i OF Frølunde,
med følgende kommentarer 1969:

Regulativ for Frølunde Fed (1966)
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

11.
12.

For hvert sommerhusområde udpeges et tilsyn,
bestående af 3 medlemmer,
hvoraf een er udpeget af foreningens
hovedbestyrelse og de to af det pågældende
områdes medlemmer. tilsynet bør sørge for, at
der hersker en vis standard og en vis orden.
Medlemmerne skal i enhver henseende rette sig
efter tilsynets anvisninger og henstillinger"

Alle medlemmer, der har grunde i Frølunde og Lynæs har
nu fået udleveret eller sendt en deklaration.

Hvad er egentlig en deklaration.
En deklaration er en slags opremsning af forskellige forhold, som man må eller ikke må, et reglement om man vil men i modsætning til reglementer eller ordensbestemmelser eller hvad man nu kan kalde det, er det jo mange gange så som så med at holde givne regler. Anderledes er det
Alle huse skal udføres efter tegning, som skal
med en deklaration, idet denne er udarbejdet i overensgodkendes af foreningens bestyrelse, og
stemmelse med kommunens ønsker (og grundejerforeninkommunens anvisninger derigennem skal
gens Ønsker). En deklaration tinglyses, hvilket betyder,
følges.
at er den en slags lov, som skal respekteres og de,
Der må kun anvendes ny materialer til huse.
Som har påtaleret kan ved samfundets hjælp få de
Bebyggelsesgraden må nøje overholdes.
forhold rettet, som ønskes rettet.
Altså kan en deklaration være en meget alvorlig ting.
Vor er udarbejdet i god forståelse med kommunen,
Der må ikke opsættes plankeværker, og
og bestyrelsen har sammen med tilsynsrådene i
levende hegn må ikke være over 180 cm.
-Lynæs
Træer må ikke fjernes uden tilsynets tilladelse. og Frølunde fundet frem til den form, som
den har fået. Den er i det væsentlige helt ens for
Tilsynet har ret til at forlange skyggegivende og
Lynæs og Frølunde, bortset fra de forskellige kommunale
på anden måde generende træer fjernet"
retningslinjer for byggeri.
Nu er det naturligvis ikke meningen, at bestyrelsen eller
Husdyr må på ingen måde være til gene for
tilsynsrådet skal gå rundt med deklarationen i hånden, og
andre, det være sig
se om alt går rigtigt til. Det er ikke det, som det drejer sig
ved lugt eller støj eller på anden måde. Hunde om. Den skal være som en vejledning og hjælp for den enkelte, men det skal selvfølgelig ikke glemmes, at den er en
må naturligvis ikke strejfe om.
servitut, et dokument, som bør opbevares omhyggeligt og
kendes.
Al unødig kørsel på veje og stier er forbudt.
Et par ord om de enkelte §§.
§ 3 om benyttelse. Teksten her er den fra hele landet
På grunden må ikke drives nogen form for
kendte »sommerhus-deklaration«, som altid forlanges
erhvervsvirksomhed.
i disse områder af myndighederne. Uden for tidsrummet 1.
april til 30. september må bebyggelsen kun benyttes til
Ændringer eller tilslutninger til vandledningsnet kortvarige ferier, men læg mærke til, at det er en selv, der
tet eller opsætning af haner må ikke foretages
afgør, hvornår og hvad en kort ferie er. Baggrunden for
uden foreningens godkendelse. Vandspild må
denne § er da også en helt anden, nemlig den, at man vil
sikre sig, at sommerbeboerne har fast bopæl andet sted.
ikke finde sted.
Ved afrejse bør man huske at lukke for vandet, I § 5 om bebyggelsens udformning fremgår det efter
teksten, at brugte huse ikke må opstilles uden særlig
tilladelse fra grundejerforeningen, og dette vil da igen
Septiktanke må ikke installeres , kun kemiske
betyde, at det brugte hus må besigtiges, før det flyttes, hviltørklosetter. Afløb fra vask til- stendræn.
ket kommunen i Hundested i øvrigt for længst har praktiseHegn, skelpæle og andre mærker må ikke
ret.
Om påtaleret kan siges, at den enkelte grundejer
fjernes, ligesom der ikke må foretages ændrin- ikke kan tage affære på anden måde end meddele
ger af veje eller stier.
tilsynsrådet, og at kun sognerådet, kommunens bygningsPå veje må ikke henlægges materialer af nogen inspektorat samt grundejerforeningen OF,s
bestyrelse kan udøve påtaleret.
art.
Affald må ikke henkastes og ved afbrænding af Der ligger et meget grundigt arbejde og megen tid med
møder osv. bag udfærdigelsen af en deklaration som denbål må der tages tilbøjelig hensyn.
ne og som vel at mærke er gjort så god som det nu kan
Ved græsslåning med motorklipper må der
lade sig gøre i alles interesse.
tages tilbørlig hensyn.
Det vil her være på sin plads at bringe en tak til
kommunerne, tilsynsrådene og bestyrelsen for god
OMEGNENS FRITIDSHAVEFORENIN6
Sekretær H. F. Nielsen.

Bestyrelsen.
Birkerød den 9. juli 1966
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Vores formand Palle Orth’s tilbageblik på hans eget og OF historie
En hyldest til OF Frølunde.
Efter at have hørt om en jordpolitisk fritidshaveforening ved navn OF der havde ledige parceller ved
Frølunde fed Korsør og hvis målgruppe var besiddelsesløse københavner, erhvervede jeg mig et
andelsbevis nr. 705 til 250 kr. Dette skete efter en del skriverier mellem daværende stifter og forretningsfører Henry Fagerlig Nielsen, da jeg var meget interesseret i denne forening og har været det
lige side.
Jeg fik således et andelsbevis d. 30.01 1970. Vi havde besluttes os til parcel 70 Andevig 7 og fik et
overdragelsesdokument tilsendt den 10. februar 1970, med H.F. Fagerlig underskrift på følgende
betingelser;
Grunden
Kr. 0
Overdragelsesomkostninger: Landinsp., advokat o.s.v.
Kr. 720
Byggemodning: Vand. vej og beplantning rundt arealet til læ
Kr.2.900
Forbedringer: Dræninger
Kr. 720
Goodwill (fortjeneste)
KR. 0
Total i alt KR. 4.340
Med hensyn til betalingen er der truffet følgende aftale:
Kontant udbetales kr. 1.000, -- Resten dvs. 3.340, -- afdrages med kr. 100, -- pr. måned i fortløbende måneder, første gang den 1.3.70.
Det årlige omkostningsbeløb til skatter m.m. kr. 720, -- for kalenderåret 1970 betales kontant.
Det årlige omkostningsbeløb er fastsat til kr.720, -- og forfalder den 1. januar. Sidste rettidig indbetaling for det årlige omkostningsbeløb er normalt den 31. januar.
Som sælger Omegnens Fritidshaveforening Til vitterlighed H.F. Nielsen.
______________________________________________________________
Vi startede med at ligge i telt (2 stk.) et til at sove i, samt til redskaberne og et til spanden og bag ved
grunden gik køerne. De andre medlemmer på vejen var altid hjælpsomme og når teltet var ved at
blæse væk blev vi inviteret ind i læ. I 1971 startede vi byggeriet uden strøm, i petromaxens skær.
Husets navn "Røvenshvile" stammer fra min mor og fars kolonihavehus i Sundby Vagn på Amager,
hvor jeg tilbragte 16 sommer i et fantastisk fællesskab. Jeg er således lidt "miljøskadet" Strømmen
blev senere lagt i vejene. Vi samarbejde med elektriker E. Haar og fandt en billig løsning. Erik stillede
kabelruller til rådighed, vi klippede de stykker vi skulle bruge efter Eriks tegninger og trak selv kablerne,
vi skrev meterne op og Erik forbandt disse, hvorefter
vi betalte. Som så mange andre blev der bygget til
gennem årene, når pengene var til rådighed og der
var også tid til samvær med vennerne og spille boldt
m.m. med børnene og ikke mindst mit arrangement i
Huset på Andevig 7, 1978
foreningen. I det hele taget 46 dejlige år fra besiddelsløs Københavner til Korsøriansk helårsbeboer i
vores dejlige område.
Jesper og Kurt 1977

En ung Palle og Pernille 1972

Morfar og Pernille 1973
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Jeg har været med til samtlige vedtægtsændringer i OF. I starten var det en total topstyret forening hvor stifterne af foreningen bestemte. På
generalforsamlingen i 1968 valgtes 5 hovedbestyrelsesmedlemmer til at styre foreningen. For
at blive valgt skulle kandidatforslag være undertegnet af mindst en fjerdel af de stemmeberettigede og indsendt til bestyrelsen inden udgangen
af marts. Hovedbestyrelsen kunne også opstille
kandidater. Så stifterne og deres meningsfæller
sad på magten. I områderne var der et tilsynsråd
udpeget eller bestående af stifterne. I årene
fremover bliver foreningen delvis demokratiseret,
så der vælges en hovedbestyrelse bestående af
5 medlemmer og et repræsentantskab bestående af HB samt 2 medlemmer fra områderne, hvor
det ene udpeges af hovedbestyrelsen og det andet af lokalstyrelsen.
På et tidspunkt går det op for nogle medlemmer
i Frølunde at OF,s hovedbestyrelse har stiftet, og
oprettet Det Danske Folks Grundejerforening der
skulle beskæftige sig med helårsgrunde i Solrød
og indskudt en andelskapital på 150.000 kr. fra
OF. Dette fandt vi af gode grunde ikke foreneligt
med vores formålsparagraf og et oprør startede i
Frølunde og bredte sig til hele foreningen. Dette
resulterede i at pengene blev tilbagebetalt og der
valgtes ny hovedbestyrelse bestående af 7 personer, formand, næstformand, sekretær og 4 bestyrelsesmedlemmer. Her blev jeg næstformand i
en del år. Generalforsamlingen blev ændret til
kongressen med deltagelse af 5 + 3 delegerede
for hvert påbegyndt 50 medlemmer i lokalafdelingerne. Der blev indført direkte valg m.m. på lokalgeneralforsamlingerne.
Herefter er vedtægterne ændret 11 gange, sidst i
år 2010 og står i skrivende stund til endnu en
omgang. Det vil altid være en opgave at tilegne
vedtægterne til samfundets krav uden at gøre
køb på foreningens formålsparagraf. Efter min
mening er og bliver vi en jordpolitisk andelsforening med et forpligtigende fællesskab. Må Omegnens Fritidshaveforening, Frølunde afdeling
bestå fremover.
Tak til stifterne, medlemmerne og vores dejlige
område for de 46 år.
Venlig hilsen Palle Orth Andevig 7
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2009 Havde vi besøg af Veronica Hodges der dengang var redaktør af OF bladet, og hun havde en fin beskrivelse af
området, derefter havde hun en samtale med Conni Kristensen.

OF Frølunde har i de mange år været igennem en stor udvikling, både med hensyn til området men også i forbindelse med opbygning af selve strukturen i form af forenings
huse og området.

Når man ankommer til Frølunde er det tydeligt at
se, at det er et herligt sted. Vandet ligger uden foran
i horisonten, og på den vej jeg kom af er landskabet
en anelse kuperet, så man fik sig et smukt kig ud
over Storebælt med broen og vandet. Frølunde
ligger i et mere fladt terræn med vandet lige foran
området, dog afbrud af en stribe sommer hus boliger i
men det tager kun 5 - l0 minutter at gå ned til
vandet.
Efter en lille mail- udveksling med lokalhistorikeren
Kurt Rehder kan jeg berette om navnet Frølunde
Fed."Fed" er en fælles- betegnelse for et lavt
strandområde; hvis man kigger på et landkort over
Præstø Fjord vil man også se navnet "Feddet."
Frølunde har navn efter Gudinden Freja,
Frugtbarhedens og kærlighedens guder."Frø" i
Frølunde er således ikke efter en frø der kvækker i
gadekæret."Lunde" betyder lille skov. Altså: Frejas
lille skov. Meget smukt syntes jeg.

Vores første klubhus blev opført i 1971, Drosselbakken 2.
Allerede dengang ville man holde åben om søndagen fra
kl. 10-11.
I 1972 fik man installeret telefon.

Samtale med Conni Kristensen
Folkene på Feddet startede på en vildmark, hvor
man kunne se milevidt omkring. Mogens og Conny
Kristensen købte deres hus i 1978. Dengang var der bare
et lille hus på 28 m2. med stue og køkken. Meget primitive
forhold med en petroleumslampe og en brændeovn
til at holde varmen. Men stedet var perfekt for
Conny og Mogens som havde brug for frisk luft og
for at komme ud af byen med deres fire børn. Som
tiden gik fik de bygget lidt til, et rum med fire køjer
til alle børnene, mens de voksne sov på sofaen i
stuen.
"For os er dette vores åndehul. Så snart vi passerer
Ringsted falder skuldrene ned hvor de skal være, så
ved vi at vi snart er fremme". I dag kommer børn,
børnebørn og oldebørn gerne på besøg, og det er
da også sket at der er blevet holdt en komsammen
hvor næsten alle var med. Men det jo skønt bare at
sidde foran huset og se ud i haven. Naturen er vores
luksus", siger Conny.

I
1978 havde man allerede projekteret det nye klubhus som
ligger hvor det ligger nu

22. maj 1982 Var der officiel indvielse af vores flotte nye
klubhus på Andevig.
Senere er det jo udvidet yderligere .
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El i området.
22. oktober 1973 havde man et afsluttende møde med
NVE, havde man truffet aftale om at elektrificering af Frølunde Fed og Vesterlyng. Det kostede dengang kr. 2.553,at tilslutte sig elnettet men så skulle man have fat i en elektriker til at udføre arbejdet både på tilslutning og i huset.

Vores legeplads
Har jo udviklet sig igennem årene,
Første gang der blev sat penge af til en legeplads var i
2003, Den blev opført med frivillig arbejdskraft,

Kugletanke.
1978 besluttede man sig på generalforsamlingen, at søge
kommune, repræsentantskabet og Hovedbestyrelsen om
at man kunne nedlægge kugletanke, men det krævede at
vandværket skulle udvides, men med sparsommelighed og
vandingsforbud skulle der være vand nok.

Artikel fra 1979
Der har i Frølunde længe været et udtalt ønske om at få et
nyt klubhus, som virkelig var i stand til at opfylde alle de
mange ønsker om god plads til de forskellige aktiviteter,
som forekommer her. Medens dette læses, er dette hus
på tegnebrættet. Huset, som i øvrigt er af ret omfattende
dimensioner, ca. 216 m²., kommer til at rumme kontor, redskabsrum, rekvisit rum, samt et større rum til reparation af
både og lignende, desuden gives der gode muligheder for
en evt. udvidelse. Det kan gøres i kraft af, at huset
søges konstrueret som et modul hus. Omkring huset bliver
der plads til både, fiskegarn og endelig også
en parkeringsplads. Vi ønsker Frølunde held og lykke
med foretagendet.
Året 1998 Forsøgte man igen at få medlemmer til at støtte
op om et fælleshus.
Det blev vedtaget på den ordinære generalforsamling, men
de dengang gældende vedtægter bestemte, at et sådan
forslag skulle til urafstemning.
25. juli 1998 havde man indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med dette ene punkt.
Det blev en ”GYSER”

I 2015 får vi en ny
legeplads, meget flot
og funktionel, den
gamle var bare slidt
op.
Den havde også pludselig 12 år på bagen
så det er jo ikke så
mærkelig at den ikke
var tidssvarende mere.

Medlemmerne var delt op i 2 lejre:
De der kunne se noget rigtig godt i et fælles hus, området
ville blive mere attraktivt, der kunne udfoldes mange aktivi- 2008 bliver der bygget 2 toiletter for enden af laden og der
teter i huset, såsom sommerfest, generalforsamling, diver- bliver gravet kugletank ned til stor glæde for medlemmer
og til sommerfesterne.
se møder. Og mange andre tiltag.
Også er der de andre:
Der var desværre i området, som slet ikke kunne se noget
positivt i et fælleshus, Der blev lavet underskriftindsamlinger, og der blev talt meget negativt om dette. Nu blev der
fester hver weekend, og det var kun dem der boede her
hele tiden der ville få glæde af det!
Afstemningen viste følgende resultat:
Ja stemmer: 94

Nej stemmer: 108

Det blev således forkastet.
Hvem ved, måske der er andre der vil komme med et oplæg til et nyt fælleshus, som skal være til glæde for alle nu
og i fremtiden.
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JA OF-Frølunde har jo altid stået i ”Festens Tegn” og De første sommerfester blev i starten afholdt i Tårnborgforsamlingshus , herunder er en indbydelse fra 1973
det var også tidligt ,at man startede den første fest
der er beskrevet er fra Tårnborg forsamlingshus fra
1969, hvor det var ”Tilsynsrådet” der stod for
Arrangementet. På billedet ses Preben Sass Jensen
Som får overrakt en gave fra Lynæs af Gunnar møller.
Træpladen hænger for øvrigt i klubhuset.

Den første sommerfest der blev afholdt i vores eget
område var i året 1975
Det er lørdag den 28. juni der er
midsommerfest.
Foreløbig program:
Vi starter allerede kl. 12,00 med
fest for børnene med forskellige arrangementer.
Kl. 17,00 og til ca. 19,00 er der fællesspisning ved medbragt mad for voksne og børn i et stort telt på boldbanen
ved Smutten. Øl og sodavand
kan købes i teltet.
Kl. 19,00 tændes midsommer bålet og der er båltale ved
viceskoleinspektør Aage Gøting.
Kl. 20,30 og til ??? er der dans til 3 mands orkester i
teltet.
Ved mødt. - Festkomiteen:
Kjeld Bødker på parcel, 160 Rørsangerkæret.
Bøgekær på parcel, 75 Andevig.
Dorte Mattschofsky på parcel, 73 Andevig

Billedet er fra kampen mellem 2 mande hold tror jeg nok,
men jeg er ikke sikker. Der var nemlig en del
skørter, læbestift og andet for kvinder specielle
attributter, men alle var i meget fantasifulde beklædninger.
Det var en god kamp, med mange dramatiske episoder,
som da højre back Sass fik et skub og måtte
dopes med øl og cigarer.
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Sommerfesten 1978. Var en noget anderledes dag.
Efter spisningen var der diverse børnelege og aktiviteter
for unge og ældre med et stort kombineret kondi- og
forhindringsløb som dagens højdepunkt, samt 2 mindre
løb for børn under 13 år.
Det store løb blev vundet af SONNY Glarrild, der dog
ikke løb på hurtigste tid, men samlede flest point. Af forskellige opgaver kan nævnes:
udlevering af en flødebolle ved Grillen på Broholmvej,
der først måtte spises ved åen ca. 3 km fra udleveringsstedet. Det skulle efter sigende have været et grinagtigt
syn at se deltagerne indtage denne bolle med lungerne
hængende ud af halsen. Ved Tudeåen skulle deltagerne
iføre sig redningsveste og ro over. Af andre opgaver
kan nævnes: ringspil, pilespil samt 10 poster med skriftlige opgaver - alle med relation til Frølunde.
Desværre var også der andre der ikke var til fest, der
havde fundet vej til fest huset. Dette endte, som mange
nok senere har erfaret, med at en person trak skydevåben. Han blev dog afvæbnet og senere anholdt af politiet. Herefter er det store spørgsmål: hvad med fest i
1979? Det er på nuværende tidspunkt et uafklaret
spørgsmål.
Billeder fra Sommerfesten 1975. Der var diverse udfoldelser såsom tovtrækning. Og der blev bygget et ”lokum” Palle og Tonny stikker hovederne op af hullet.

Fra 1980 og fremefter, blev festerne lidt mere struktureret,
Vi byggede selv handels boderne, De der var med den
gang, brugte meget af deres sommerferie på dette, men
det var også sjovt at være en del af dette.
I

Det udklædte sjove mandehold fra 1976

1977 havde vi nogle meget aktive kvinder i OF Frølunde
De havde gode venskabskampe mod Møllehøj.
Møllehøj vandt 6-2, men trods nederlaget spillede
I godt, Frølunde
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Her er et billede fra Sommerfesten 1981 hvor vores formand H.C. Bandsholm kører tur med ungerne i vores
Traktor

”Drengene” var igen udklædte til den Store kamp.

Sommerfesten 1982

Fodboldkampen dette år, blev lidt af et tilløbsstykke.
Det var lykkedes, til alles forbavselse, at fremskaffe
en kæmpe fodbold (Push ball) til lejligheden.
Vi havde først givet en lille fodbold 5 cm i diameter
med den ville dommeren Erik Ovisborg ikke acceptere
så måtte vi jo hente en større og jeg tør
nok sige, at alle måbede, da den kom rullende ind på
banen. Tænk; den var 180 cm høj. Alle var ellevilde.
For os der spillede med, var det en varm og anstrengende kamp, der skulle virkelig kæmpes for at få flyttet bolden ind i de andres mål net. Men sjovt var det !
Vi havde besøg fra Harrestrup og vi havde håbet, at
der dukkede nogle fodboldspillere op så vi kunne lave
en rigtig kamp, men ingen turde være med, sådan
nogle "bangebukse.. Men alligevel skal I der kom have en tak med på vejen, fordi i ville tage den lange vej
for at besøge os. Der skal da også lyde en tak for jeres formand Vølunds smukke "let svajende" afskedstale, hvor han gav indtryk af, at de vistnok alle sammen havde hygget sig, bl.a. med en rensning i Storebælts blå

Sommerfesten 1983
Her er det Tonny Warlund der må køre med ungerne
Dette år var der også pudekamp på bommen og tøj
stafet
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Vores lokale købmand. Ole Gydesen med Fru
Conni, dumpede ind i løbet af aftenen. Af venner
havde vi fået fortalt. ar han er en kunstner udi
håndtering al orgelinstrumenter. Efter utallige opfordringer begav Ole sig op til musiktribunen. Vores
opfordring var ikke forgæves. Han fik stemningen sat
yderligere op. ikke mindst da han begyndte at ”iodle".
Det var lige så teltdugen løftede sig en halv meter.
Alle
alle tiders indslag - tak for det.

1991 Var det 25 års jubilæums fest.
Der blev sat et stort telt op. Og man håbede på 100
deltager til festen, men der kom 163, så teltet blev
udvidet.
Der var børnelege for ungerne Det var Hanne og
Inger der stod for dette og det fungerede fint. Der var
sat loppe boder op i laden.
Det store Scoop var da man skulle sætte et ballon
op, i løbet af dagen var der tordenvejr på vej så det
var ikke forsvarligt at sende den op, men hen under
aften blev vejret bedre. Man solgte lodder så man
kunne vinde en tur i ballon. Desværre fik vi aldrig noteret vinderen af denne tur, og historien mangler også
om turen, men det kan være vedkommende senere
vil fortælle.
En stor tak til Marianne Sjøgren og hendes daværende Ballonskipper fordi de opstillede med dette.

Sommerfester fra 1985 og til 1990 foregik i
Tårnborg forsamlingshus.
det var Preben Sass Jensen og resten af bestyrelsen,
der stod for arrangementet. Der er desværre ikke nogen billeder fra festerne, men det man kan læse sig
til, så har de hygget sig gevaldigt.

1990 Børneskovturen

1994 Sommerfesten

Dette år arrangere bestyrelsen en udflugt til Sommerland Sjælland for børnene
Der var 17 dejlige unger, Af voksne var der en genganger (undertegnede Anita Madsen)
samt to nye ansigter, nemlig
vores næstformand (Frits Markussen) og hans kone
Anette. Da det var deres første tur til sommerland, var
spændingen stor både for dem samt børnene.
Ved turens start fik hvert barn udleveret
en solskærm, som foreningen
havde indkøbt til dagen. Disse gjorde stor lykke. Vi
ankom til sommerland, og var dårlig nok nået inden
for porten, før alle børnene var spredt for alle
vinde. De børn som havde været med f6r, vidste hvor
vi ville være at finde, hvis de skulle få brug for vor assistance. samt når de skulle indtage deres
medbragte mad.
Børnene morede sig og indfandt sig efterhånden som
sulten meldte sig. De fik så en sodavand samt penge
til en is.
Kl. 17.00 skulle alle mødes og vi gik i
samlet trop op til bussen.
På hjemturen fik børnene en slikpose
samt en Pondus sparebøsse, som
vi havde fået foræret af Den Danske Bank

Denne sommerfest havde det hele, der var opstillet
en fin tombola, og fiskedam, og der blev solgt pølser
på pladsen.
Der var også et ”loppetorv” men det gik lidt trægt med
salget, men der var da en masse ting og sager de
skiftede hænder. Det slutte med en aktion af de bedste effekter.
Aftenen startede med at
alle spiste deres medbragte mad. Der blev
også spillet op til dans
det var Kurt Rasmussen
der underholdt.
Og der skulle også synges sange, og her kom
vores gode sangskriver
Dagny med en dejlig
Frølunde sang.
Se næste side
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Loppemarked
Fra 1995 til omkring 2001, var der loppemarked til
Mel: Jeg en går mig bygge vil…
sommerfesterne. Dengang afleverede man bare alle
Forfatter: Dagny Hornstrup
sine ting som var for godt til at smide ud. Dette blev
leveret til klubhuset, ind imellem var der mange fine
ting, men der var også meget andet. Formålet var jo
Vi en sang nu synge vil
at få samlet penge ind til fællesskabet så man kunne
Om et sted vi kører til
Ned på landet Tæt på vandet
afholde sommerfesterne. Man lavede også en aktion
Og med køer og får blandt andet
over de bedste ting, købe lysten var vist ikke så stor.
Det et sted vi alle ved
Man stoppede med dette, da mange af lopperne komVi
et
hus
og
have
har
Det er her på Frølunde Fed!
Tæt beplantet ikke bar
me igen året efter og det var meget lidt der blev solgt,
Ej vi vande Må med slange
så havde man bare en stor oprydning bagefter når
Men trods alt dog med en kande
det hele skulle køres væk.
Ikke alle en hobby har
Men den er så fandens tung!

Frølunde Sang

Nogle fisker andre tar’
Ned til vandet for at bade
Men vi er dog alle glade
Og det er så kernesundt
Når vi er her døgnet rundt.

Når man ikke mer’ er ung!

Og vi gerne feste vil
Alle aldre strømmer til
Og vi leger og vi danser
Så til sidst vi ikke sanser
At vor øl er sluppet op
Så det hjem i sluttet trop!

Fra 2002 og til nu, bliver der lejet borde ud så alle kan
havde deres egen lille loppemarked hvor de kan sælge alt fra nåle til møbler bare ikke dyr, og alle skal
selv rydde op bagefter.

Men en dag vi låse må
Og det atter hjemad gå’
Husk nu ditten Husk nu datten
Og for guds skyld, glem ej katten
Men vi håber at vi får
Lov at ses til næste år!

Nu må sangen stunde til
og vi ønsker alle vil
op sig rejse højt at råbe
et hurra og så kun håbe
at vi alle vil bli’ ved
Med at elske Frølund’ Fed.

Sommerfesten 2002

Efterfølgende har denne
sang som tradition, blevet
sunget på alle sommerfesterne fremover.
Denne sommerfest huskes for det store arbejde en
person i særdeleshed skal roses for, og det er vores
dengang kasserer Rita Andersen Flot arbejde .
I den efterfølgende år, var det også Rita der stod for
arrangementet, selvfølgelig med hjælpere.
Et år havde hun lavet fine
hatte til os alle sammen,
Hold da op sikke en energi,
hun kunne bare styre det
hele.

Nu begyndt man at tage forskellige underholdende
indslag ind så børnene kunne more sig om eftermiddagen. Ovenfor er det klovnen SMINGO som lavede
ballon dyr og tryllekunstner og han malede også på
børnene, her er det Jacob der har fået sit navn på
kinden.

16

Sommerfesten 2005
Her er den STORE TOMBOLA som bestyres af Pia
og Gudrun, med flotte gevinster, der var bare
langt imellem gevinsterne pga. ”nitter” men forretningen skal jo også løbe rundt.

Sommerfesten 2002 sluttede med et væltet telt

Sommerfesten 2004.
Dette år prøvede vi noget nyt, vi havde kontaktet
Vemmelev Ride center, som kom med 2 heste som
børnene blev trukket rundt på, til stor glæde for alle.
Til aften var der Grill stegt gris, fra Kolberg kød,
og Ove Kolberg skærer kødet ud med hjælp fra
Per.

Pludselig stod Dronning
Margrethe, midt i blandt os,
men hun var uden sit karton
”smøger” så derfor opdagede vi, at det ikke var hende,
men derimod en god og sjov
Stand up komiker ved navn:
Niels Clausen.

Da man kommer ind i salen, var det bare flot pyntet. Der hang fiskenet ved vinduerne, hvor der
hang fisk, så dette år har vandet også været højt
oppe!!

Aftenen sluttede med et
Kæmpe festfyrværkeri
Mens vi stod og fyrede det
af, stod der pludselig en ophidset mand på en cykel, og
spurgte hvad vi lavede der, og om vi havde tilladelse
til dette? Ja, det var jo ligesom ikke så svært at gætte,
men vi kunne jo fortælle, at vi også denne gang havde tilladelsen i orden.

17

Sommerfesten 2006

Sommerfesten 2008

Var noget særligt, dette år fejrede vi 40 års
jubilæumsdag.

Havde vi besøg af Klovnen og jongløren Tapè
Han var et meget sjovt og festligt indslag.

Vi startede med et dejligt gratis morgenbord, og der
blev taget for sig af retterne.

Sommerfesten 2010
Vi havde besøg af
Alfred og hans mor,
der lavede ballon dyr.
Det syntes alle unger
var rigtig sjovt.

Her kom Tryllekunstneren Birger Vest forbi og tryllede,
og bagefter var der ballon dyr til alle børnene

Aftenens musikere var Jan og Thomas,
der spillede op til dans.
Et sjovt indslag var da 3 gutter ændrede scenen og
underholdt, og det endte med at ”Ursula” fik hevet
trusserne af uden snyd!
Det var en fantastisk aften.

Sommerfesten 2013
Cirkus Lottrup Forestillingen, der var en fin blanding
af cirkus, gøgl,
klovneri og komik,
kombinerer ethjulede
cykler, ballon dyr,
jonglering Det er artisteri på højt plan,
(Lars er firedobbelt
verdensmester på ethjulet cykel).
Det vigtigste er at
publikum more sig og
griner. Det er underholdning for børn i alle
aldre – fra 3 til 110 år.
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Sommerfesten 2014
Igen havde vi en skøn tryllekunstner på besøg:
Det var Mikkel Lassen.

Vi har igennem alle årene haft nogle fantastiske musikere til at underholde de danseglade medlemmer.
Bl.a. Carsten og Palle spillede i flere år
Jan og Thomas spillede også flere år i træk.
Men der har også været mange andre gode orkestre.
Desværre har vi ikke billeder af dem
De seneste år har det været:

Han underholdt både børn og voksne og senere havde han godt besøg til sine ballonfigurer af børnene.
Danmarks mestrene :
Rockets cheerleaders
fra Rødovre
kom lige forbi og underholdt os
på pladsen
De har bare spillet så teltdugen har løftet sig mange
meter.

Sommerfesten 2016
Det er jo et helt specielt år, hvor vi skal fejre
50 års jubilæum.
Desværre kunne vi ikke få Dandanell and The far Out
Boys, men det blev i stedet:
Handels boderne var godt
besøgt

Sommerfesten 2015

Det skal nok blive godt.

Der kunne skrives meget mere om OF festerne
i gennem tiderne, men vi har alle sammen minderne som vi vil bære rundt på i fremtiden.
Der skal lyde en meget
stor tak til OF Frølunde
og alle de der igennem
Vi oplevede Henning Nielsens for fuld skrue, når han årene har været med til
vender op og ned på klassiske tryllenumre og krydrer at skabe disse rammer,
det med humor, spas, gag og løjer.
for at vi alle kunne nyde
disse oplevelser.
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I 1995 startede vi med Banko i teltet i forbindelse
med sommerfesterne, dengang var det med
gaver fra annoncørerne og andre. Dengang betalte annoncørerne ikke for annoncen i lokalbladet men de skulle give en gave til Årets bankospil. Det var ikke alle sponsorere der var lige villige til at give gaver, men med lidt pres og gode
tale gaver fik vi de eftertragtede sponsorgaver.
Dengang kostede pladerne:
10 kr. pr plade og 3 stk for 25,-

Det har altid været et
tilløbsstykke at være
med til årets Sankt Hans
Fest på Feddet.
Før i tiden, havde man
bålplads, på pladsen
hvor vi nu har klubhus
og boldbaner.
En erindring fra dengang:
Til sammenligning koster det i dag 20 år efter:
Vi havde en der hed ”Sanger Villy” det var ham
20 kr. pr. plade og 3 for 50,der ordnede vore grøfter, en herlig gut. Han fik
navnet som det siger sig selv, han gik og sang
Jeg tror nok lønninger og andet er mange doblet, men hans ordnede grøfter og andet. Det var hygså det er meget billigt at spille Banko.
geligt.
Men til en Sankt Hans (hvornår??) var der sat en
Der har været mange opråbere i tiden fremefter, sofa op i bålet og her sad Villy og hyggede sig og
den første var vores dengang formand,
havde ikke lyst til at gå ned, men da bålet blev
Flemming Langkjær, og Leif Andersen var kontændt kom han da ned. Sjov oplevelse.
trollant.
Senere overtog Leif Andersen opråber jobbet og Følgende har afholdt båltaler de sidste 20 år:
Kaj blev kontrollast.
Det fortsatte Kaj blev opråber og Rene blev kon- 1997 Yvonne Herløv Andersen
1999 Flemming Langkjær
trollant.
De seneste mange år er det Søren Backs der har 2000 Sognepræsten Susanne Jensen
2002 Bjarne Hørlykke
været opråber og Joan som Kontrollant.
2004 Byrådsmedlem Anders Nielsen
2005 Hans Larsen Vice borgmester Korsør
2006 Palle Orth
2007 Freddy Blak Eu parlaments medlem
2008 Havde vi en ”rigtig” heks, hun
kom gående og holdt selv sin egen
båltale. Jeg tror ikke det var en rigtig
heks, for hun talte om urter og mange andre jordnære ting, men det var
meget fint at ”sådan en” også ville
udtale sig, tak for det. (Conni)

Her er en af de yngste
banko vinder af den store gevinst (Simone)
Der skal lyde en stor tak
til alle Annoncører og
andre sponsere der igennem tiderne har gjort
dette mulig, at afholde Banko spil. Selvfølgelig
også en stor tak til medlemmer for deres store
opbakning.

2011 Niels Ove Pedersen
Byrådsmedlem Hashøj kommune
2013 Kurt Rehder, Lokalhistoriker
2014 Palle Orth
2015 Palle Orth

Tak til arrangørerne som altid møder op og gør
det til en god og hyggelig aften, og en stor tak til
medlemmerne, at de møder op og gør aftenen til
noget specielt på feddet.
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Artikel i OF Bladet Februar 1984
Der kom pludselig et forslag fra Sommerland om at
opføre et stort sommerland på Frølunde Fed men det
blev da forkastet:
Ja det er sikkert ikke så mange
der ved det, men vi havde et
Intet sommerland ved Frølunde
vandrelav i Frølunde, det har i
Vestsjællands amt har endeligt forkastet lokalplanen
vedr. opførelse af en forlystelsespark, ,,Sommerland, 2001 eksisteret i 25 år. Det har i
gennem tiderne kun bestået af 6
der var påtænkt opført i umiddelbar nærhed af vores
udstykning. Det var et flertal i Korsør Byråd, der havde personer (Kun mænd) som har
vandret og cyklet landet tyndt.
fået denne naturstridige ide. Vi skal hermed rette en
De første år var det i telt, men i de sidste ti år er det
tak til de foreninger, fastboende i området og ikke
mindst vore medlemmer, der ved deres protester uden blevet mere luksuriøst, da er det blevet til hytter på
tvivl har været en væsentlig medårsag til, at dette na- campingpladser, "de gamle drenge" har squ svært ved
at komme ned på jorden! . Vi havde et fantastisk kamturstridige projekt blev stoppet.
meratskab som vi nød i "fulde" drag. Vi har set rigtig
Tak for det!
mange øer og spændende steder rundt omkring i landet, og det var en fornøjelse ikke at vide hvor vi skulle
1986 Vores Vandværk lukker.
hen før vi tog af sted. Arrangementerne gik på omFrølunde Vandværk lukkes, og Korsør Kommunale
gang år for år. Jeg skulle lige hilse og sige at det er
vandværk levere vand til området.
Nedsivningsanlæggene sløjfes, og der etableres sam- helse for sjælen!
letanke for grundene indenfor 300 m grænsen.

Generalforsamlingen 1989

Et forslag angående en Petanque bane i området.
Kjeld Bødker havde et forslag om at, der skulle serve- Kom til behandling.
Forslagsstillere ville selv påtage sig, at arbejde med
res smørrebrød og en øl til de fremmødte til generalanlæggelse og vedligeholdelse mod, at OF betalte for
forsamlingen.
materialer.
Men denne gang blev det forkastet.
Men det blev vedtaget nogle år senere, og det har væ- Bestyrelsen kunne godkende forslaget, dette blev vedret til glæde for alle. En god afslutning på en General- taget til en pris indenfor kr. 4.000.
Banen er nu anlagt på trekanten ved
forsamling.
Smutten og Sandløbernæsset.
Der var godt nok et modforslag om, at forslagsstillerne
1988 Vedr. etablering af tankanlæg ...
selv burde betale for sådan en bane. men dette var
Mandag den 11. juli har flere fortalt at der ved etableder kun 4 stemmer for.
ring af kugletanke skal indbetales en afgift på kr.
3.500 til kommunen. Det var lige så stor en overraskelse, som da der var kommet en afgift på,
for tømning af tanke, her i 1988.
Vi har fra Kommunens Tekniske
Forvaltning fået en lille folder der hedder:
Vedtægt for fordeling af udgifterne til
kloakforsyningen i Korsør Kommune.
Punkt l stk.6 hedder:
Private spildevandsanlæg, som ikke tilsluttes
offentlig kloakledning. For private tankanlæg - Samle Septik - eller Tiixtanke, som etableres i
områder. hvor der ikke er tilslutningsmulighed
til offentlig kloakledning, betales
en afgift (tilslutningsafgift) for anlæg
og drift af anlæg til slambehandlingen
på renseanlægget, der er fastsat til
en tredjedel af det normale boligtilslutningsbidrag.
Men det fik vi hurtigt ændret, så der ikke skulle
betales tilslutningsafgift
Denne vedtægt er godkendt af Korsør Kommune den
17. december til ikrafttræden fra samme dato.

1986 Smørrebrød til Generalforsamlingen.
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Her begynder en rejse igennem tiden med Petanqueklubbens fra den spæde start og til nu.

Historie om Petanqueklubben “De Skøre Kugler”
Jeg vil gerne fortælle lidt om vores fantastisk Petanque klub, den har snart mange år på bagen, 2014 fejrede vi 25
års jubilæum, men det er fra vores første spadestik. dengang var der ikke nogen decideret klub bare nogle "petanque
-tuaster" der bare var vilde med at spille Petanque.
Det var Kjeld og Joan Bødker der kom hjem fra Frankrig og fortalte om dette sære spil, vi spillede
på vore bulede veje, men vi blev helt tændte af dette hyggelige spil.
Vi havde jo ikke dengang nogen petanque bane men hvad gør man så? Vi spillede på vore veje,
græsplæner eller hvad der nu var nogenlunde lige. Men det var jo ikke nok, da vi nu alle var fanget af dette dejlige spil.
Det var 1989 at vi fik vi lov til at grave en petanque bane ud på den grønne plads for enden af
Engpiberdraget langs Smutten, det var påske og dejligt vejr og alle gik
igang med dette arbejde.
Nu var det dejligt at vi ikke skulle spille på vejene, så nu var vi rigtige
petanque spillere. Jeg kan endnu se Kjeld komme med sin alpehue og
ryge på sine blå gauloise. Vi nød alle dette skønne spil.
Pionæerne dengang var: Joan, Kjeld, Marianne, Palle, Herbert (mosser),
Dorthe, Leif, Flemmimg og Marianne Prip, Dagny, Bent, Tove. Kaj.
Navnet “De skøre kugler” er kommet fra “Smutten Teamet” Marianne og
Flemming Prip samt Herbert, Flemming fik lavet skiltet og portalen
Vi indstiftede også en turnering som vi kaldte “Herbert Cup” den
er opkaldt efter en af de helt store aktive spillere. Han hed Herbert Stavn, det var Palles svigerfar. Han er desværre gået bort
for mange år siden men turneringer bevares og det er med pokal
hvor vinderens navn graveres i
Siden hen i 2001 blev der dannet en klub med vedtægter og bestyrelse, dengang var vi vist 15 medlemmer.
I dag er vi omkring 40 betalende medlemmer, Kontingent 100,- pr år og de fleste er meget aktive.
Der spilles hele året uanset vejret, er der sne på banen bliver den ryddet, der er sågar blevet spille i 10 gr. frost,
men så må der også ekstra varmt tøj til og lidt ekstra til at varme sig på!!
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Petanque klubben ”De Skøre Kugler” har også udviklet si
igennem de 26 år den har eksisteret.
I mange år klarede klubben sig med det gamle toiletskur
fra 1975, men det holdt ikke længere, så byggede vi et
skur som blev gravet ud til og rejst i 2005.

Her kunne vi have vores
redskaber tavler og et Porta Potti toilet, det har fungeret fint og det gør det
stadig, man kunne måske
ønske sig det lidt større.
I alle årene havde vi
borde og bænke stående som vi benyttede
hvis vi skulle afholde
noget i klubben, men
vi var meget afhængige af vejret.
I løbet af sommeren
2011 besluttede en par
klubmedlemmer at
ansøge lokalbestyrelse
om lov til at bygge en
stor overdækning som
vi alle kunne sidde
under, dette blev bevilget også økonomisk.
Den stod færdig i
løbet af vinteren så
den var klar til den
nye sæson 2012.
Det var rigtig dejligt
nu kunne vi sidde i
tørvejr når vi havde
afslutninger i klubben.

Dette er et dejligt billede af medlemmer i 2006.
Igennem alle årene har vi har nogle fantastiske turneringer. Vi har i mange år haft Vinturneringer, den sidste
lørdag i måneden, samt den sidste lørdag i september
spiller vi om den eftertragtede pokal ved ”Herbert Cup”
og dette er dejligt at så mange altid møder op til dette.
Vi har også indført at hvis man i løbet af årets turneringer
har fået et ”ÆG” så skal man kysse ”frøen”, det gjorde
man også, men det var i form af en porcelæns frø, som I
kan se på billedet:

Men i 2013, blev alle
overraskede da der
kom en Stor levende
frø ind, som så alle
der havde fået et æg
måtte kysse. Til stor
morskab for alle.
Det var Søren der
blev udnævnt til
Kyssefrø.

Her ser I medlemmerne Anno 2015.
En stor tak til alle medlemmerne af ”De Skøre Kugler” for
alle de dejlige timer vi har haft sammen, og som meget
gerne skulle fortsætte i mange år endnu
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Nedenstående billeder er modtaget fra Gert Beck som
har sommerhus på Andevig 10,

Billedet er med Lille Pernille Orth og Kjeld Bech
(1974)

Se lige her! Dette er en billede som vi alle der har
været her i mange kan huske. Det var dengang
Gøgemarken stadig var en mark, og det blev dyrket
korn, og Knud og hans søn Alex hentede halm, og
ungerne hyggede sig med at hjælpe. (1974)

Joan og Leif hus 1975-76

Dette billede er taget fra Andevig 10 mod Palles hus
Andevig 7. (1974) Det er Gert og Kjeld

Tonny og Kirsten Warlund’s rejsegilde på den fine
pejs, jeg kan se:
Leif og Dorthe, Mogens og Conni,
Kirsten og Tonny , samt deres børn
Andevig 10 mod Andevig 8 (1974)
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1979 Svanedammen 3. Der blev opført hus
Billede: Vita Damsø
1982 Der afholdes Picnic ved klubhuset.
Jeg kan se: Jess, Marianne Orth, Dorthe M.
Kirsten W. Finn J. og Jesper Orth i forgrunden.

1970 eller deromkring billedet er taget på
Sandløbernæsset mod Gøgemarken. Kan man
genkende nogen af de bagved liggende huse?
Billedet neden under er det oprindelige hus men for
nogle år siden, byggede man uden på dette og rev
det ned efterhånden som det udvendige blev færdigt
1978 Askeladen AD 4334 var tit på vandet, hvor
mange hyggede sig ud i sejlkunsten (Ejet af Leif
Matchofsky)

1978 ”Den Store Badedag” Jeg kan se:
Matchofsky , Orth, og Bandsholm familien
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Billeder af børnene fra Vendehalsen april 1970

1976 Der var trængsel om Tombolaen

1976 Pernille og Jesper Orth Andevig 7

1976 De smukke ”Frølunde”
kvinders Håndboldhold

26

Vej navne i OF-Frølunde
(Dette er afskrift fra et af de første OF blade fra 1969)
VEJNAVNEI Bestyrelsens og tilsynsrådenes damer har været
samlet for at løse den opgave at finde på navne til vejene i
Frølunde. Det blev til fuglenavne og det på baggrund af det rige
fugleliv, der er i Frølunde. Mange trækfugle hviler sig på den
lange vej her i Frølunde. I flere zoologiske værker står der om
sjældne fugle, at disse ikke findes i Danmark, måske lige med
undtagelse af Frølunde Fed. Også plantelivet er i mange tilfælde
særpræget, f.eks. er der ud til Broholmvej flere stecier islandsk
mos.
Vejene fik altså fuglenavne" Navnene er i øvrigt bygget op efter
moderne form for vej navnegivning med et fornavn og et
efternavn. Fornavnet er en fugl og efternavnet er forskelligt for
alle vejene og på den måde, at man har undgået de gammelkendte
»vej og gade".
Kommunens sogneråd synes godt om ideen og har godkendt
navnene.
Vi takker damerne for den gode indsats og vil gerne honorere

Munken, har givet navn til
Munkelukket

Bekkasin, har givet navn til
Bekkasinvangen

Sandløber, har givet navn til
Sandløbernæsset

Tornsanger, har givet navn
til:
Tornsangerlunden

Sivsanger, har givet navn til
Sivsangermosen

Lyren. Meget karakteristisk fugl
med halefjer som en lyre.
Den har selvfølgelig givet navn
til Lyrekrogen

Stenvenderen er en kortnæbbet, robust bygget vadefugl
med orange ben og en sort,
hvid og rødbrun fjerdragt .
Har givet navn til:
Stenvendertoften
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Et tilbageblik af Jørn Frederiksen fra dengang de
kom herned.

Den 13.3.2006 blev den lille sorte KIDA hus revet
ned
I

2006 fik vi bygget et finsk bjælkehus, det tog en uge
så ringede Søren til mig - så har vi rejsegilde i al hast
En kold Decemberdag sidst i 1999 fortalte Søren,
fik vi inviteret venner og naboer til gilde på Bogfinkeover en øl på Muci bar, at Dagny og Kirsten havde et stræde 11 huset hedder nu Hoddan Bornholmsk for
sommerhus på
et lille hus, i de første år tog vi tog og bus fra Nørrebro
Frølunde fed ved Korsør til salg for 50.000! og penge- med al vort habengut i rygsæk og poser, Søren tog på
ne var små så ikke værst- ja med udsigt til storbæltarbejde i Slagelse i de første år, vi tog hjem til stenendda med havudsigt- næsten, og da Søren arbejde
befandt sig i Slagelse, nå ja så syntes han at man da
kunde prøve bare én sommer- om ikke andet kunne vi
da bare se på det og du vil jo gerne have jord under
neglene igen ik sagde han til mig- nå jo det var da
rigtigt nok. I marts 2000 kørte Søren og jeg sammen
med Dagny i deres meget tilrøgede meget lille bil mod
Korsør, jo længere vi kom mod Frølunde fortalte Dagny meget begejstret om Frølunde fed som de havde
haft i 27 år men nu havde de besluttet at det måtte
være stop- og Kirsten gad heller ikke slå det skide
græs længere. Vel nede på det mest flade landskab
efter Amager som jeg havde set- jo det så ikke just ud
som mit dejlige Bornholm- ingen klipper ikke engang
en lille sten!- helt værst så det nu heller ikke ud
jo længere vi trillede ind på området, og vi drejede
ned ad Bogfinkestæde OG HJÆLP et meget lille hus
halvt råddent og skævt hus med et helvedes masse
muldvarpeskud (41)- er her ikke DEJLIGT !! bjæffede
Dagny øh joooo sagde Søren- jeg kunne mærke at
broen når den første nattefrost satte ind og den sidste
blodet stod stille- der er jo ikke andet end sand og
turist havde vendt næsen hjem for længst, med årene
muldvarpe skud- her kan ikke dyrkes ret meget og
er sæsonen blevet udvidet lidt efter lidt. Annelise fik
sendte mine tanker til Dueodde på Bornholm. Å ja det os meldt ind i Petanque klubben det første år vi var på
lille hus KIDA (Kirsten Dagny) var dets navn, vel inFedet, og vi blev slæbt med ned på stranden og blev
denfor blev jeg smidt ned i den første stol jeg så efter præsenterede for naboer og andre genboers genboer,
at jeg havde bankede hoved i loftet, nå pippede Søjeg kommer stadig på stranden med Annelise som vi
ren det er da meget sødt ikke! hmmm -det eneste det har gjort i nu 16 år. Og sommer festerne er vi også
trænger til er en tændstik sagde jeg, vi var inviteret til med til hvert år, og vi skråler stadig med på Dagnys
frokost hos naboen Annelise, ja det er 16 år siden, det og Annelises vise- og der bliver ringet til Dagny så
endte med at Søren købte KIDA, og jeg har forsøgt at hun kan høre med på sin sang, og hun fælder en tåre
få en have ud af en sandbunke,
og tænker på hendes og Kirstens 27 år på Frølunde
Fed
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Tilbageblik fra Marianne Hilfling Petersen

Et Tilbage blik af Annelise Jensen

Husker godt køerne/kalvene på Gøgemarken.
Vi havde en pony tøjret i haven på Stenvendertoften, dog kun en kort periode. For hver
morgen når vi vågnede var den væk... Vi tøser
gik helt i panik og måtte ud og lede efter den i
nattøj.....og så gik den såmænd bare og hyggede sig med kalvene i det saftige høje græs,
og sådan gik det en uges tid indtil vi fik den
opstaldet hos Niels Graversen på Broholmvej ☺
Det var dengang man godt måtte ride på OF,s
område. Min far havde en grønthandler på
Nørrebro og da det var sommerferie kørte vi
rundt med hestevogn og solgte grøntsager billigt så de ikke skulle forgå mens vi havde ferie..... Det var gode barndomstider dengang....

Vi kom til Frølunde i
1967 efteråret. min svoger havde set grundene
så i efteråret 1967
"købte" vi en grund på
Bogfinkestræde 12.
Vi kunne godt lide tanken om ikke at eje. og til
den pris 4.800 vi betalte
1000 første gang og så
100 kr. til det var betalt.
På det tidspunkt var der marker med køer lige ud
for det lille legehus, som vi byggede med det
samme. Det højeste der var, var græsset, men vi
kunne låne en slåmaskine
Så det var jo nemt, vi havde jo ikke hverken skovl
Mange af os unger hjalp også Knud når han
skulle fodre og malke køerne som gik ovre ved eller spand, med to små børn, en på 6 mdr. og en
frøsøen, og kørte med ham på traktoren hjem på 2 et halvt var der rigeligt i bilen
lidt ovre ved Engpiberdraget og lidt længere var
til gården, hvor vi legede med griseungerne,
jagtede ænder og gæs og spiste masser af æb- der en stor sø der var mange svaner så lidt vådt
ler... Knud var fantastisk og rar mod os unger. var der jo..om 1 år har jeg så været på feddet i 50
år, og tror jeg er en af de "ældste nuværende. de
første år var der meget fællesskab, alle hjalp hinanden og vi lånte alt fra sukker til mel o.s.v. vi
sov telt som vi også havde lånt. der var jo ikke
mange penge dengang. og siden er der jo kommet el. og wc. og tv. jeg håber at kunne være der
i mange år endnu.
hilsen Annelise Jensen

grillen/slikkeren" på hjørnet af Broholmvej/
Tranevej var helt sikkert der man kunne møde
nye kammerater, også de unge knallertkører
fra Vemmelev... De var lidt seje og der blev da
også kærstet lidt....Der hang vi meget ud. Ligesom de voksne hang ud i "grøften" og skoven overfor købmand Post.... Sådan et sted
kunne vi godt bruge i dag. Et godt samlings
sted for børn unge og ældre.
1985 lukkede den ”lille Købmand” på Broholmvej 77
først i 1988 blev der en ny ejer på grunden. Det
blev Jane og Ivan Hansen, der åbnede værtshuset
First Mate.
I flere år fungerede det fint, man kunne komme og
få sig en øl og en hyggelig sludder, og der var flere
af vore medlemmer, der desværre blev lidt længere
i hyggens tegn end de hjemmegående accepterede.
Men det lukkede som desværre er overgået mange
af de handlende vi har haft i området. Der var for
stor konkurrence, men det er ærgerligt, men det er
tidens tand.
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Et tilbageblik skrevet af Dorthe Matchofsky
Pionærtiden i OFFrølunde. I 1968 besøgte
vi vores venner Ulla og
Jørgen Nielsen, de havde
samme år købt grund og
fået hus på i Frølunde. Vi
syntes godt om andelstanken, og så var det jo rigtigt
på landet, med åben landskab. Vi købte Andelsbevis
samme år og i 69 fik vi hus på vores parcel Andevig
13.vi havde udsigt så langt øjet rakte til marker og
vores skønne dæmning, med et rigt fugleliv. men vi
var hurtige med at få plantet en masse træer, så kunne vi også holde køerne lidt på afstand, for de var
godt nok nysgerrige. Vi havde ikke strøm eller træk og
slip, spanden tømte vi i baghaven det gøede alt sammen. Vi gravede en mælkejunge ned i jorden, det
kunne holde vores drikkevarer og mad køligt, dengang var vores forbrug ikke stort ingen madspild. Huset var Leif ikke tilfreds med, så det meste skulle laves om så det var i vatter. Leif kalde det byggesjusk,
bare fordi hans køje brasede sammen da han skulle
prøve om den var lang nok. Petroleumslamper og
masser af stearinlys det gav hygge, på nær når lamperne osede så vi fik sorte næsebor.

”BJØRNEBANDEN” bestod af Kirsten og Johnny og
Kirsten Glarrild og Tonny Warlund, Palle og Marianne
Orth og Mona og Jess Langhorn Og Dorthe og Leif
Matschofsky.
Hos købmanden gik vi samlet en tur og købte
Bjørnebryg som vi drak i grøften, vi havde flere med

hjem og havnede som regel hos Mona og Jess som
boede i deres første af 3 huse i 70erne. Vi havde et
stærkt sammenhold, alt var nemt dengang, syntes
jeg, alle vores unger havde et dejligt liv med hinanden. Pinsefrokosten gik på skift og alle havde nogle
kulinariske retter med, og der manglede heller ikke øl
og snaps. Der var flere venner Joan og Kjeld Bødker
Benedikte og kaj Agerskov, Thorvald og konen jo pinsefrokosterne var der mange af og sang og musik til
langt ud på natten. Det eneste minus var at vi godt
kunne have lidt ondt i håret mandag morgen på arbejdet. Vi havde også mange udflugter til bla. Reersø
hvor vi kørte på cykel i samlet flok og købte nyrøgede
fisk så ind til købmanden for brød og drikkevare paptallerkner slik til ungerne, tænk engang lille ål eller
makrel osv. køkkenrulle og så ned på stenene og så
spiste vi bare Røg Peters dejlige varme lækkerier.
Livet var enkelt og socialt dengang vores fælles Bry
Bra Hurra kunne høres over det meste af området.

Sommerfesterne er et kapitel for sig selv også Petanque som vi deltog i er en helt anden historie. Til sidst
og ikke mindst en kærlig hilsen til Bente Precht Orth
som har været en skøn pige og altid hjælpsom og
som har gjort et kæmpe arbejde for Frølunde tak tak
tak for ægte venskab. Om vores ældste søn fandt
Vores to drenge Michael og Thomas var lykkelige for kærligheden i Frølunde, ja det gjorde han, han mødte
naturen de var ude dagen lang, traskede af sted med kærligheden da han traf Betina Bødker, han kom
fiskestænger og var et med naturen. Vi købte ind hos hjem til huset og sagde han havde fundet en smuk
vores Købmand på Broholmvej han havde lidt af
pige som kunne sætte orm på krog og som gik med
hvert.
gummistøvler, så det blev dem og i dag har vi fælles
Vi fik nogle livslange venner, de første var familien
med Joan og Kjeld Bødker de to smukkeste piger børOrth også Andevig nr 7, de byggede selv hus i 70 tror nebørn så kloge, men vi har flere børnebørn men det
jeg, vi kunne vinke til hinanden når vi gik ude og så
er en anden historie. til sidst det blev til 42 skønne år i
var der jo også kaffe og lidt våde vare vi kunne byde gode venners lag i Frølunde før vi valgte storbyen på
på. Først fik de lille Pernille og så kom Lillebror Jefuld tid ,men det er en anden historie. tillykke til jer
sper, begge unger så vi vokse op, de var og er begge alle med de 50år hilsen Dorthe og Leif Matschofsky.
to skønne. Vi fik vores familie til også at forelske sig i
området, stranden var jo et kæmpe plus så de kom
også til at slå sig ned i Frølunde. Vi købte en lille båd
og så blev der hevet torsk i land, men kun med stænger, vi forærede fisk til dem der kunne lide at få gratis
friskfanget fisk.
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Her er en anden historie om ”Bjørne Banden”
Kjeld Bødker og Finn Jørgensen, hentede morgenbrød hos købmand Post, og de skulle lige have en
morgen pils, men det var ikke en helt almindelig pils,
det var en ”Bjørne Bryg”
Fru Post syntes det skulle markeres, så hun satte et
skilt op og hang en øl oplukker i træet til de tørstige
drenge. Hun skrev på skiltet
”Finn og Kjelds Bjørne bande plads.”

Bjørne
Bandens
plads

Øl er godt øl er sundt,
derfor drikker vi det året rundt!

Det er ganske vist…!
Det er starten på en af H.C. Andersens klassiske historier, men den historie som jeg vil fortælle er en rigtig sand historie fra vores eget område.
Den tager sin begyndelse den 17. maj 2005 og den
foregår på Engsnarreskellet nr. 9 hos Per (fisker) og
Kirsten, en formiddag.
Fruen går og pusler i sin have, og nærmer sig hækken, pludselig flyver der en vildand ud af hækken, og
Kirsten bliver så forskrækket at hun skriger op og vildanden bliver endnu mere forskrækket og flyver langt
væk. Kirsten får sundet sig og så opfanger hun nogle
pibe lyde, og opdager 13 små ællinger som pludselig
ingen mor har. Ungerne farer forvirret rundt og 5 af
dem forsvinder ud i åen, hvor de svømmer videre ned
i søen ved bålpladsen og der er der jo en krigerisk
Blis høne som ikke acceptere små søde ællinger, så
de led en krank skæbne. De sidste 7 farer ind i et
skur og der overskider de det hele af bare forskrækkelse, men Per og Kirsten får indfanget dem og for sat
dem i et bur på græsset i nærheden af hvor de blev
moderløse, med håbet at hun evt. ville vende tilbage.
Men der gik flere dage, hun vendte ikke tilbage, så
var gode råd dyre,
hvad skulle man
stille op med sådan
nogle kræ?
De har en god ven
”Sveske” lars som
har en gård på Broholmvej, han foreslog at de prøvede
med en høne, og
det skulle da prøves. Der blev sat
en høne ned til ællinger og straks tog hun dem til sig
og varmede dem så godt hun kunne. Ællinger faldt til
ro og havde det rigtig godt med deres nye ”mor” Det
er da rørende ik’?
De her ællinger kan jo ikke leve af ”hønsepattemælk”
alene der skal virkelig kraftfoder til. Nu er det så heldigt, at Per er fisker og der bliver strøget mange fjordrejer, og det var lige noget de kunne li’, det blev til ca.
10 kg i alt og det er meget

31

Orkanen over Danmark
Fredag d. 3. december 1999 blev Danmark ramt af et
lavtryk med vinde af orkanstyrke, der bl.a. gav anledning til meget høje vandstande langs den jyske vestkyst.
Orkanen vurderes umiddelbart til at have været den
kraftigste i Danmark i dette århundrede.

Vi blev også ramt her i Frølunde.
Min historie om stormen er som følger:
På dette tidspunkt boede jeg i Slagelse
Omkring kl. 18.00 hørte jeg i radioen at det trak op til
storm, så jeg kørte på landet for at se til huset. Der
var ikke optræk til det helt store endnu, men omkring
kl. 19.00 blev det bare voldsomt. Jeg stod i stuen og
kiggede på vores store rude, der kom et stød så ruden blev trykke mindst 5-7 cm ind men den holdt.
Jeg havde en lem på gavlen ind til loftet, den stod og
klaprede, jeg tog en stige og en hammer og søm så
ville jeg banke lågen fast.
Jeg entrede stigen men nåede kun 3 trin op så blev
jeg blæst ned af stigen virkelig skræmmende.
Senere på aftenen hørte jeg en lyd ved vores drivhus,
og da troede jeg at det væltede, men det var kun døren der blev blæst af og fløj hen af græsset uden at
gå i stykker, men drivhuset overlevede.
Omkring kl. 20.00 forsvandt strømmen, så blev det
godt nok væmmeligt. Jeg kiggede ud i haven, og i
mørket kunne jeg se at vores store grantræer havde
lagt sig ned.
Næste dag da jeg gik rundt i området var det meget
skræmmende at se alle de træer der var væltet.
Det var som om der var kommet en kæmpe hånd der
havde fejet over området fra Broholmvej skrot over
Svenskerranden videre over Hønsestien og videre
mod korsnæbbet og ud på marken.
Strømmen gik fordi vi stadig havde luftledninger på
Broholmvej, de var væltet af stormen.
På Broholmvej lå der kæmpe træer der spærrede både for ud og indkørsel. Falck havde meget travlt den
formiddag, så de kom ikke lige forbi vores område.
Der var heldigvis flere der havde motorsave i området
som kom frem og fjernede de store forhindringer så vi
kunne komme frem og tilbage. Tak for det.

Stormflod i Frølunde
1.november 2006,
Det er en dag/aften vi sent vil glemme.
Kl. 20.00 gik vi op på diget ved bålpladsen, og på det
tidspunkt var det ca. 30 cm fra toppen og det var bare
Hav på den anden side..
Kl. 22.30 manglede der 5 cm. Før det nåede toppen
af diget. Som det fremgår af vandstands målingen,
toppede det kl. 22.20.

Pyh ha! Så begyndte det at falde igen.
Vi kørte rundt i området omkring midnat, der løb vand
fra stranden omring tranevej Storkevej. Ved Broløs
købmanden var vandet nået helt op til vejen.
Ved Planet husene var vandet nået op til deres postkasser. Der stod en mand og kiggede på hans hus
som var vildt ulykkelig, Han havde lige købt huset og
vidste ikke hvem der skulle betale. Dagen efter var
vandet så kommet ind over hav diget ved stranden,
det var ved overgangene til stranden. Derfra var det
løbet ind i vores område.

Skrevet af Redaktøren Kaj Agerskov
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Her i Frølunde Fed mærkede vi også stormen, der var
flere væltede træer i området.
Se bare billedet nedenfor, det er hos Ole og Gurli på
Andevig, et stort træ væltede i stormen, men ramte
kun lige hjørnet af huset, og lavede kun en lille skade
på taget.
.

Som man kan se på ovenstående billede, er det
Joan der kigger ud fra deres nyligt opførte tilbygning
og de kunne ikke komme tørskoet væk.

I gamle dage kaldte vi dem bare for storme. Til nød
»Decemberorkanen« eller »Januarstormen«.
Men fra og med dette efterår skulle storme over
Danmark – på klimaminister Martin Lidegaards foranledning – have officielle danske navne. Hvilket der i
den grad blev brug for.
Allan glemmer vi således ikke lige med det samme –
og da slet ikke Bodil. Allan kom strygende ind over
landet 28. oktober og fejede næsten ni års relativ
stormstilhed over 2013 landet af banen med rekordkraftige vindstyrker.
Bodil tog Danmark med storm
Den 5. december 2013
Vi blev ramt af middelvinde og vindstød af orkanstyrke - og så et rekord højvande i Roskilde Fjord og Øresund.
Stormen Bodil kom i forbindelse med et stormlavtryk,
der bevægede sig nord om Danmark - og den blev
meget langvarig.
I mere end et døgn stormede det hen over Danmark,
men det var sidst på eftermiddagen og først på aftenen, at de voldsomste vindhastigheder blev målt, da
stormen kulminerede.
Flere steder nåede middelvinden over grænsen for
orkan (32,6 m/s). De højeste vindhastigheder i middelvinden blev målt i Thorsminde med 37 m/s og Thyborøn med 32 m/s.
Vindstødene nåede endnu højere op. I Thyborøn fik
man 44 m/s i et vindstød, som det højeste under stormen Bodil.
Da vinden den 5. december om aftenen drejede mod
nordvest blev vandet med stor kraft presset ned i den
sydøstlige del af Kattegat, hvor man langs Sjællands
Nordkyst, i Øresund og fjordområderne ved Roskilde
Fjord fik et rekord højvande med omfattende oversvømmelser.
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Til nedenstående annoncører vil vi gerne sige mange tak for jeres støtte til
OF-Frølunde igennem mange år. Inde i bladet er det de gamle annoncører, som
desværre ikke findes mere, men hvis der skulle være nogen tilbage af dem, vil vi
selvfølgelige også bringe en tak til dem. Vi har haft annoncører i vores blade helt
tilbage i 1979 først i det store OF blad og siden i de lokale blade.
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Omegnens Fritidshave forening blev
fejret i Frølunde på selve stiftelses
dagen.
Det blev et tilløbsstykke selvom det var
en torsdag.
70-80 var mødt op på denne dag.
Der var lavet en fin kage og der var diverse lækkerier som alle nød med velbehag.
Formanden bød velkommen til de fremmødte og takkede for gaverne
Inge Ejersted fra Forretningsudvalget
holdt en fin tale i anledningen,
hun sagde følgende:
Kære Frølunde
I dag den 25-2-201 6 fejre OF & Frølunde 50 års jubilæum, I har valgt en historisk gave, og det vil FU gerne give jer"
En " Blodbøg" Jeg har undersøgt hvad
betydning Blodbøgen har haft for Danmark og hvorfor?
Ved genforeningen i 1920 i Sønderjylland ville Tyskland give Iansdelen en
minde værdig gave i form af et Egetræ,
som var symbol på tyske folks stolthed.
Dette sagde man nej tak til. Symbolikken i farven på en blodbøg var et hæderstegn for de mange ihærdige danskere der havde kæmpet for en landsdel
igennem 50 år! Hvor vil jeg hen med disse oplysninger? Jo som vi alle er bekendte med var der en lille gruppe personer der blev enige om at den lille
mand også skulle have mulighed for at
komme ud i den friske luft og evt. Dyrke
grøntsager og " ungerne" kunne komme
ud og lege i frie omgivelser. Så i protest
mod de høje jordpriser besluttede at stifte Fritidshaveforeningen O F.
Den første lokalafdeling er jo som bekendt Frølunde.
Så lad os alle hædre disse personer og
samtidig sig hjertelig tillykke til Frølunde.
Må I få en god jubilæumsfest.
Hermed vil jeg give jer et gavekort til køb af en Blodbøg, så I
kan mindes alle der banede vejen, for denne historiske
begivenhed.
På vegne af FU. Rene' Birch og lnge Eiersted
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I forbindelse med Tude Å projektet med vådgøring
ved at føre Tude Å tilbage til det gamle løb, og oversvømme større arealer, skabes der samtidig store
naturværdier.
Der er lavet er meget fint prospekt med beskrivelser
af mulighederne for bedre natur og oplevelser der nu
kan mødes her. Vi har prøvet et få skabt muligheder
for disse samt alle de gode ideer der er kommet i høringsprocessen.
I den forbindelse har vi arbejdet især på stier og støttepunkter undervejs.
Vi har set på de muligheder der er både for lokale,
turister, skoler, ornitologer samt andre, der har stor
glæde af naturen som vandrere og for at skabe sundhed.
Vi har beskrevet 3 stier i området med støttepunkter
undervejs.
Vi mener at arealet til fugle nu er så meget større,
end tidligere, og måske kan enkelte fugle generes
lidt, men alligevel meget bedre forhold for fugle!
I Slagelse Kommune har man nu et nyt skiltesystem
med netop disse 3 farver som vi regner med at benytte her. De fleste, der kommer i naturen, er forsigtige
og vil gerne vide hvor lange ruterne er og at de går
rigtigt.
Det vigtigste for at komme dertil, er parkeringspladser
og bus stoppe steder hvorfor disse er angivet på kortene. Busstoppesteder som trekanter.
Vi har også beskrevet forslag til støttepunkter der
nærmere beskrives til sidst:
Den går rundt om Store Vejlen.
Den er på 4,8 km.
Vi regner med at starte på det kommunale areal på
hjørnet af Bildsøvej og Agervej.
Her er der mulighed for parkering og at holde med
biler for at se fugle direkte fra bilerne. Diget er kun ca.
50 cm højt.
Vi kunne også ønske os et samling sted for grupper
af personer, skoler mv. og derfor har vi lavet et forslag til NATURRUM med både mulighed for samling
og et højt liggende observations sted. Der er forslag
til mulighed for at nedlåse naturgrej i bænke til skoler
mv. Der er også planlagt et nødvendigt multtoilet.
Vi forestiller os, at diverse børne- aktiviteter kun sjældent generer fuglekikkere.
Det er udformet som et vikingeskjold, ligesom det ny
Trelleborg museum.
Om det skal ligge der eller et andet sted, kan drøftes.
Se tegning.
Vi har valgt at starte ud af Agervej til den drejer mod
syd, og herfra lavet en ca. 300 m 1,3 m bred gangbro,
der snor sig gennem sivene til diget længere fremme.
Undervejs kan der laves en platform hvor man kan
lave vandlege og bruge nettene til at finde diverse dyr
der kan undersøges.
Herfra videre til det sted hvor DN har foreslået et andet fugletårn.
Videre kan der laves stop med bænke mv. de 2 ste-

der vi har angivet.
Man følger derefter Broholmvej til Bildsøvej og langs
denne enten på diget eller på den nye cykelsti, der
skal afsættes plads af til.
Måske skal der her også være en vigeplads til biler
med fugle kik.

RØD RUTE: Den går rundt om Lille Vejlen. Den
er på 3,8 km.
Vi starter på parkeringspladsen til Tude Å stien.
Herfra ville vi gerne kunne går ad Trelleborg stien og
følge det ny gravede å løb ned til Sortesvælg, ligesom på DN`s forslag og på flere høringssvar. Vi forstår at dette ikke kan lade sig gøre.
Vi har derfor undersøgt muligheden af, at etablere et
samlings/formidlingssted med en mindre hytte, men
det ser ud til at fredningen forhindrer dette her.
Jeg tror dog ikke, at en fredning skulle kunne forhindre, at man bygger en naturhytte netop til naturoplevelser, det ødelægger jo IKKE naturen??
Måske kan vi fortsætte ad Bildsøvej til et sted hvor
fredningen ikke går ud til vejen og her etablere et formidlingssted.
Vi forestiller os, at man laver plads til 2 biler ved en
sti, der fører ned til fredningsgrænsen. Her er der stille og roligt, og kan etableres et par shelter, et fugletårn samt et multtoilet.
Måske kunne man så stå ovenpå shelterne, og se på
fugle åbent eller overdækket.
Herfra er det muligt at bygge en træ gangbro ud mod
åen som foreslået i projektet. Det kan godt lade sig
gøre i henhold til fredningen.
Ad Broholmvej og op ad det nye dige lang sommerhusene.
Undervejs et sted hvor de lokale klagede over indsigt,
kan man lave det foreslåede hak ind mod det oversvømmede og her lave borde og bænke og mulighed
for en god plads til at nyde naturen,
Videre op på Tjokholm diget med et par hvile og udsigtspladser mere.
Ved det gamle pumpehus, ville det være ønskeligt at
kunne lave nogle naturaktiviteter som beskrevet i projektet, så måske kan man bruge huset til grej, eller få
indbygget et rum under den nye bro her?
Endelig tilbage til parkeringen.
Ved Å løbet, kan der på sydsiden laves en plads så
man herfra kan sætte kanoer i åen og sejle op til Trelleborg.
BLÅ RUTE: Den går rundt omkring sommerhusområdet og til stranden. Den er 4,2 km.
Vi starter på den kommunale strand, Frølunde Fed
Strand på Broholmvej.
Her er god parkering, Shelter, borde og bænke samt
bålplads. Derfra fortsættes af trampestien op langs
kysten næsten helt til Tude Å´s udløb, men går ind til
Tranevej ad den sidste sti. Dette for at beskytte fuglene ved å udløbet. Herfra videre ad diget syd for Tjokholm hvor der fortsættes på diget.
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Herefter fortsætter den langs den røde rute ned til
Broholmvej. Her følges denne og midtvejs tilbage ses
nord for vejen, et fint Overdrev med søer, hvor man
kan lave et lille stop.
Herfra går der også en sti, der ikke er markeret, op
gennem sommerhusområdet helt op til Tjokholm diget.

de til bestemmelse af dyr, men også opsatte med billeder af fugle og planter mv.
Det er jo også beskrevet i det fine projekt om Klimatilpasning og Friluftsliv af Lasse Edslev.
Et forslag til et sådan formidling sted, er placeret nede
ved Bildsøvej og Agervej, idet vi fik besked på at dette areal var til rådighed. Det er jo i det fjerneste hjørne, og vi ville helst have haft det ved parkeringsplads
AFSLUTTENDE BEMÆRKNINGER:
hvor stien til Trelleborg går ind. Det er udformet, som
der var en, der foreslog på sidste møde, som et vikingeskjold ligesom det ny Trelleborg museum.
Stier:
Disse forløber for det meste på digerne og her bør de En anden mulighed: Vi har tidligere fået oplyst, at da
befæstes med Slotsgrus, der er velegnet også til kø- man i projektet her, først opkøber jorden og bagefter
tilbagefører en del, har vi se på mulig for den bedste
restole. Også af dette hensyn bør der laves ramper
op alle steder til diget hvor det kan være nødvendigt lidt centrale plads ned mod fredningen på den røde
rute fra Bildsøvej. Vi håber på, at en sådan mulighed
både at stige af diget eller op på det fra Broholmvej
er til stede. (fjernet matr. nr. ligesom bilaget!)
og Bildsøvej.
Stierne skiltes, og her tillades kun gående og hunde i Hvordan denne plads skal bruges kan drøftes, men
da den vil ligge fredeligt lidt væk fra vejen, fint ud over
kort snor.
Stierne kan være spændende også som ekstra ople- det fredede område kunne der her laves gangbroer
velser på de 2 vandreruter: Musholmleden og Fjern- ud gennem sivene. Alternativt må findes andet sted til
vandrevej E 6. Der netop går ad Broholmvej og Bild- gangbro i siv udover det sydlige.
Overnatningspladser vil også være ønskelige, gerne
søvej.
et par shelter, og under det store samlings fugletårn
Startsteder:
vil det være muligt at ligge under platformen og vågne
Her er brug for parkering og adgang med bus hvorfor
op med fuglene.
dette er beskrevet. Her skal også opsættes oversigtToiletter er selvfølgeligt nødvendige og her foreslås
tavle med kort og vigtige informationer. Måske bør
multtoiletter.
der også udarbejdes en folder man herfra kan medtaSelvfølgeligt også observationspladser med borde og
ge.
bænke, ud over området, som indtegnet.
Støttepunkter:
Bilag:
Som det fremgår af det fine projekt, vil et formidlings- Tegning af Natur rum og pladsen ved Agervej.
center være ønskeligt, et sted hvor man kan samle en
forening eller klasse. Et sted hvor der også er muligPalle Orth
Hans Valentin Stoltz
hed for opbevaring af grej og infotavler både låst neOF Frølunde
Friluftsrådet
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Sådan så området omkring 1816

Strejken ved Tude Å

I sommeren 1866 blev der gravet et nyt å udløb gennem
Næsby Fed, og det blev derfor nødvendigt at bygge en
bro over Tude Å. Indtil da havde man måttet køre over
Næsby Fed og gennem vandet i Vejlen, en køretur, som
kunne være farlig ved nattetider. Kirkebøgerne bevidner, at flere er druknet i Sortesvælget, og andre har fortalt om, hvordan de var lige ved at drukne.
Det var ingeniørkaptajn Collin-Lundh, der havde beregnet en udtørring af Tjæreby Vejle, hvorved der kunne
indvindes 600 tønder land landbrugsjord. Denne plan
overtog landinspektør Winding, og hans tegninger og et
overslag blev forelagt Sorø amtsråd den 24. maj 1866.
Det store gravearbejde blev lavet med håndkraft på akkord, og lønnen var fra 4 til 6 mark pr. kubikfavn beregnet efter, hvordan jorden var at grave i. En kubikfavn er
ca. 6½ kubikmeter, og en øvet arbejder kunne tjene op
til 9 mark eller 1½ rigsdaler om dagen. Det var dobbelt
så meget, som de kunne tjene ved almindeligt lettere
arbejde. For at give et indtryk af pengenes værdi kan
nævnes, at for 1½ rigsdaler kunne man dengang købe 3
ISTIDEN Den vigtigste begivenhed var, da isen -4 kg flæsk eller 18 kg rugbrød.
Tude Å blev i 1871 rettet ud på strækningen fra Pine
kom glidende ned fra de skandinaviske fjelde under
Møllesø til skellet mellem Hejninge marker og Valdbyden sidste istid for 20.000 år siden. Isen medførte
gårds jorder, og i 1872-73 fortsatte man med regulerinstore mængder jord og grus, som den skubbede op
gen fra Havrebjerg Mølle og til et sted i nærheden af
foran sig. Da det blev varmere, og isen smeltede,
Tåderup. Mellem Havrebjerg og Blæsinge gik arbejdet i
blev der dannet en meget stor floddal med smeltestå på grund af en arbejdsnedlæggelse. Det gik således
vand, som senere blev til Storebælt.
til:
Andre steder skabte isen søer, moser og bakker. Et
Hen på sommeren 1872 blev der antaget nogle folk fra
godt eksempel er Halsskov-halvøen, der indtil midten København, som ikke var vant til det tunge gravearbejaf det 19. århundrede var meget præget af moser og de, og de syntes, at de tjente for lidt. De ville derfor hahat formede bakker.
ve en mark mere pr. kubikfavn. En eftermiddag, den 11.
Under den såkaldte »Allerødtid” blev klimaet endda
juli 1872, sammenkaldte de alle arbejderne, til dels ved
så varmt, at en del af is kalotterne ved Nord- og Syd- hjælp af trusler, og forsamlingen enedes om at gå til
polen smeltede. Pelikaner boltrede sig i havområder- entreprenøren med deres lønkrav. Ligeledes enedes de
ne omkring Korsør, og vandstanden i havet steg til
om at strejke, hvis entreprenøren sagde nej, og de, der
ikke ville nedlægge arbejdet, skulle kastes i åen.
ca. to meter over det nuværende niveau.
Stort øhav Områderne omkring Noret blev til et stort Men entreprenøren ville ikke gøre indrømmelser, han
6-hav, og Store Vejlen, Næsby Fed og Frølunde Fed afskedigede dem alle og begyndte at opmåle arbejdet
for at betale for det, der var udført. Herved viste det sig,
var dækket af havet.
Da det blev koldere, og vandstanden igen blev lave- at flere arbejdere ikke ønskede at deltage i strejken.
En af dem, arbejdsmand Frantz Jørgensen, blev derefre, efterlod havet en del af den lavest beliggende
ter overfaldet af de strejkende, der kastede jordklumper
havbund. Denne havbund blev til flade strandenge,
der lå i en bræmme rundt om Noret og den daværen- efter ham. Han tog da en kniv frem for at forsvare sig,
men han blev nu overfaldet af endnu flere, der tog knide Tjæreby Fjord.
ven fra ham og kastede ham i åen. Hver gang han forDet landskab, som isen skabte omkring Korsør, lå
søgte at komme op, blev han sparket og slået, og han
derefter stort set uforandret hen indtil 1800-tallet. Så
blev flere gange smidt tilbage i åen. Der var en, Jens
blev moserne på Halsskov drænet, og halvøen blev
Nielsen fra Lille Valby, der slog ham i hovedet med sin
bebygget.
madkurv og tævede løs på ham med et par våde bukSiden fulgte fjernelsen af de hat formede bakker
ser. En anden, Jørgen Madsen fra Tjørnelunde, sparketil fyldmateriale, jernbaneanlæg, byudvikling og
de ham flere gange. Til sidst var han så medtaget, at
inddæmninger ved Noret og Tjæreby.
han ikke kunne hjælpe sig selv op af vandet, men der
var dog nogle, der trak ham op, da han var ved at drukne. Trods den hårde medfart, fik han ikke varigt mén af
behandlingen.
Man kan gå ind på www.2sogne,dk og læse mere
om dette
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Sådan ser det måske ud i 2018

Vandet skal tilbage til et område på 250 hektar af Tude Ådal, som kunstigt bliver holdt lavvandet. Slagelse
Kommune vil genskabe ådalen stort set, som den var
før inddæmningernes tid. Samtidig skal Tude Å sno
sig, som den gjorde før, så den bliver tre kilometer
længere end nu.
Det er hovedingredienserne i et projekt, der længe
har været på tegnebrættet og som nu er ved at blive
mere konkret. Forslaget bliver nu sendt i offentlig høring, samtidig med at Natur Erhvervsstyrelsen forhandler med lodsejere i området.

Tude Ådal var i vikingetiden vandvejen mellem Storebælt og vikingeborgen Trelleborg, og kommunen ser
blandt andet projektet som et »fyrtårn« for klima, miljø
og natur, og så bliver ådalen atter »forhave« til turistattraktionen Trelleborg.
- Det er et af de største naturprojekter, vi nogensinde
har set på Sjælland, og vi er utrolig stolte af at gå foran, både når det handler om unik natur og om at gøre
noget for at afhjælpe klimaforandringer og skabe et
bedre vandmiljø i Storebælt, siger borgmester Stén
Knuth (V).
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