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Forside billede: 

 

Pumpestationen 
i Tjokholmdiget 

 
 

 

 

OF-Frølunde Lokalblad 
 

E-mail:  of.frolunde@gmail.com  
Ansvarshavende for bladet: Formanden for OF-Frølunde 

Tryk: Jannerup Grafisk, Vallensbæk.  Oplag: 360 eksemplarer. 
udgivelse af næste blad:  august 2022 

www.of-frolunde.dk  

Lokalbestyrelsen OF-Frølunde 2022/23 

Bestyrelses medlem 
Carsten Kraiberg 

Tlf. 23 23 38 47 

Bestyrelses medlem 
Kim Sørensen 
 Tlf. 26 35 08 49 

Formand:  
Palle Orth 

Tlf. 20 44 14 57 

Næstformand/Sekretær:  
Heidi Boddum 
Tlf. 22 43 80 37 

Kasserer:  
Anne Bruun  

Tlf. 51 94 14 62 

1. suppleant: 
Sebina Gravesen 

Tlf. 26 83 37 09 

2. suppleant:  
Gert Fleron Beck 

Tlf. 31 90 06 05 

Vi skal hermed beklage 
at vi tændte  
Sankthansbålet af før 
den oplyste tid.  
 
Det regnede kl.19 og 
vejrudsigten sagde  
mere regn, dette var en 
fejldisponering fra  
vores side, undskyld. 
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Pumpelaget for Tjæreby ydre veje 

 
På forsiden er der et billede af den eksisterende pumpestation, 
som i kan se fra diget ved bålpladsen. I 1927 blev der oprettet et 
pumpelag, med det formål at tilvejebringe og sikre afvandingsfor-
hold på de interesserede arealer, så den fortsatte udnyttelse af 
arealerne muliggøres.  I 1986 blev det indrettet til automatisk drift 
med, 3 pumper, hvoraf 2 pumper har en ydeevne på 200 L/sek. Og 
pumpe 1 en ydeevne på 400 L/sek. Denne pumpestation betjener 
et stort opland, med indre vejle helt over til Vemmelev. Vi har 2 na-
turlige afløb over til Bekkerenden, der løber til pumpestationen og 
derfra ud i Tude Å. 
 
I forbindelse med projektet Tude Ådal, der er et økologisk rensean-
læg for at samle ca.30 tons fosfor op om året, hovedsaligt fra land-
bruget,” er dette skudt til hjørne” af kommunen. Vi har deltaget i en 
brugergruppe side 2011 og har i den forbindelse blevet lovet en 
pumpestation opført af kommunen til at pumpe vores drænvand ud 
i Tude Å dalen, hvilket vil give os nogle fordele tidsmæssigt, såle-
des vi hurtigere kan komme af med vores overfladevand. 
 
I skrivende stund tager det ca. 14 dage inden vi kommer med vo-
res afvanding ved ekstrem nedbørsmængde. 
1. maj 1990 overtager pumpelaget Tjokholm dæmningen (diget) 
der har en længde på 1390 meter fra Bilsøvej til svinget på Sandlø-
bernæsset ved Storkevej. Og en kronehøjde på + 2 m over DNN. 
Den kræver vi hævet til min. 2,35 m over DNN i lighed med det ny-
opførte dige ved Næsby strand. 
 
Bestyrelsen for pumpelaget består af 5 medlemmer, hvoraf vi har 
en fast plads, der varetages af en fra lokalbestyrelse O.F. Frølun-
de, grundet vores mange anparter (2.300). Der er i alt 12.989 an-
parter heraf 1227 fra pumpelaget indre Vejle. 
 
Vi er nødt til at fremtidssikre vores område og det arbejder vi på i 
samarbejde med Formandsskabet for O.F. 
 
God tør sommer.  
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Efterlysning! 
 

Festudvalget efterlyser 
hjælpere til sommerfest.  
 
Hjælpen kan være: 
 
Torsdag: Opsætning af borde og stole til Bankospil torsdag 
Fredag: Borddækning til festen lørdag aften 
Lørdag: Klargøring af morgenbord 
Søndag: Oprydning efter festen.  
 
Så har du et par timer, 1 dag eller 2, så vil vi meget gerne  
høre fra dig. 
 
Så giv endelig besked til Bente tlf. 50580019 Heidi tlf. 
224380378 eller Else 23929243  
 
Eller mail til heidi.of.frolunde@gmail eller 
of.frolunde@gmail.com  
 

Hilsen Festudvalget  

mailto:heidi.of.frolunde@gmail
mailto:of.frolunde@gmail.com
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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.  
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Lørdag d. 16. juli 
Kl. 9.00 Gratis morgenbord med kaffe og rundstykker.         

Kl. 10.00    Pladsen åbner  
   

Kl. 10.00  -  13.00  Vil der være forskellige aktiviteter for børn, bl. a.  
sidder Tina klar til ansigtsmaling.  
Der vil være mulighed for  
dåse kast, 
”føl, mærk og gæt, hvad der er i 
kassen. 
  

Michael viser en hjertestarter for børn.  
 
Samt fiskedam. 
 
 
 
 
Til børneaktiviteterne kan der købes et ”klippekort”, 
hvor der også vil være is og pop-corn på til en pris á 25,00 Kr. 

 

Der er også mulighed for at stille sulten ved  
Bedstes Maddrøm, hvor der kan købes bl. a.  
pølser m/brød og flæskestegs sandwich. 
 
En masse hyggelige kræmmere, der stiller boder 
op med ting og sager. 
 
 

Baren har åben for køb af øl, vand og vin. 
 

Kl. 14.00  Pladsen lukker (og baren) så der kan  
ryddes op og gøres klar til aftenens festligheder. 
 

Du kan betale kontant eller med:  
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Lørdag Aften d. 16. juli  
Kl. 17.00  Dørene åbnes til ”teltet.” 

Kl. 18.00  Fællesspisning. 

Kl. 21.00  Spilles der op til dans med:  

 

 

            >MEDLEY<      
      

Kl. 01.00  Festen slutter. 
 

Tilmelding: Søndage d. 12. og 19. og 26. juni 
  i OF-huset ml. 10.00-11.00 mod kontant eller MobilePay 

Tilmelding kan også ske til  annebruun.of.frolunde@gmail.com  
med samtidig betaling via MobilePay 457311 

 
Hvis du vil spise den grillstegte mad med tilbehør koster det 200 kr. inkl.. 

indgang. 
Se vedlagte tilmeldingsseddel. 

 

 Medbringer du din egen mad koster det 100 kr. at komme ind. 
 

NB! Hvis du ønsker, at komme efter spisningen koster det 50,- kr. 
som betales i baren 

 

Der vil være mulighed for køb af lidt sødt i baren 
 

Adgang til aftenfesten, kun forudbestilte pladser. 
Vi gør opmærksom på at tilmeldingerne er bindende, og der kan 

ikke bestilles flere pladser efter d. 1.7.2022 
 

HUSK EGET BESTIK SAMT TALLERKEN 
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer. 
Det må ikke ryges i teltet før maden er taget ud. 

Festudvalget. 
 

Du kan hele aftenen betale kontant eller med:  
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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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GRØNT UDVALG orienterer 

 

Kontaktperson: Hans Bruun, 51941139, klodshans1105@gmail.com  
 

Efter en lang vinterpause er vi nu igen klar til at ta hul på grønne aktivite-
ter. Her og nu handler det om at videreføre det fortløbende arbejde i Æb-
lelunden. 
Kvashegnet skal ha nye stolper -der hvor der er stolper som er knækket, 
og så skal hegnet udbygges.  
Der ligger stadig en del kvas og et par væltede træer, som skal fyldes i 
kvashegnet. Stolper er bestilt og når de er hjemkommet vil vi indkalde til 
arbejdsdag og vi håber selvfølgelig at der igen vil være mange grønne 
folk som vil komme og gi en hånd med og få en hyggelig dag i Lunden. 

 
Vi arbejder stadig på at vi kan få et lille fårehold i Æblelunden som kan 
hjælpe med afgræsning så vi ikke længere skal holde græsset nede med 
maskiner og håndkraft. Det vil tidligst blive næste år efter 
generalforsamlingen. Mere om det løbende når der er nyt. 
 
Hold øje med når vi indkalder til arbejdsdag og så ses vi til en hyggelig 
dag i Æblelunden.  
 

Vi ønsker alle et fortsat godt forår 
Grønt Udvalg 

tel:
mailto:klodshans1105@gmail.com
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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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Se Nyhedsbreve fra SK Forsyning vedr. 
kloakeringsprojektet for Frølunde Fed på 
vores hjemmeside www.of-frolunde.dk  

Kloakeringsprojekt 
for 

Frølunde Fed 

https://of-frolunde.dk/nyhedsbreve-fra-sk-forsyning-vedr-kloakeringsprojektet-for-froelunde-fed/
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Velkommen til nye medlemmer 
Navn:     Adresse: 
 

Jonas & Päivi Woresøe  Svanedammen 24 
Niels & Jannie Jørgensen  Skovskadelodden 6 
Liss Rie Sogaard Larsen  Bogfinkestrædet 2 
Bente Krogshave   Lyrekrogen 12 
Sonja Hansen & Tove Ena Krøll Korsnæbbet 11 
Lene & Bo Dalbjerg   Gøgemarken 21 

 
HUSK EN NY NABO ER EN GOD VEN DU IKKE KENDER! 

 
Velkomstmøde den 14. august kl. 11 

i Aktivitetshuset 
 

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  

 

 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   



16 

 

 



17 

 

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 

19. novem-
ber 

Juleklip / Julebanko I Aktivitetshuset 
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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. 
 
Aktivitetsudvalget er et åbent udvalg. Har du lyst til at styrke fællesska-
bet i vores dejlige forening, er du velkommen. 
 
Ønsker du at leje Aktivitetshuset, så henvend dig til Heidi Boddum 

heidi.of.frolunde@gmail.com 
 

Med venlig hilsen 
Os fra aktivitetshusudvalget 

 

14. juli 2022  Sommerfest banko 

16. juli 2022  Sommerfest 

14. august 2022  Medlemsmøde for nye 

18. september 2022  1. hjælps/hjertestarter  
kursus v/Michael Boddum 

19. november 2022  Juleklip / Julebanko 

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 

mailto:ullabang@godmail.dk
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”De skøre kuglers” aktivitet 2022 

Dato Aktivitet Sted 

 Vi spiller Petanque  hele Året rundt 
Og der er plads til mange flere. 
Mød op hvis du har lyst til dette dejlige 
og hyggelige familie spil. 
 

(Alle er velkomne) 
Onsdage og Lørdage 

 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

25. juni 
30. juli 

27. august 

Vinturnering hver den sidste lørdag i  
måneden,  

 
(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

24. sept.  
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) Petanque banen  
kl. 10.00 

12. nov. 
 

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

 Kl. 14.00 

 
Vi gør opmærksom på,  

at Petanque banen  
kan benyttes af alle  

medlemmer i OF-Frølunde 
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30. april Vinturnering 

 

11 Spillere var mødt op til denne  

vinturnerings dyst. 

Der blev igen spillet gode kampe.  

Det var desværre ikke så mange der 

mødte op. Håber på bedre deltagelse til 

næste gang. 

Bagefter blev der serveret Ribbenstegs 

sandwich. 

 

Vi fandt vinderne til sidst,  

 

Nr 1. Nils Bang Nr. 2 Kaj 3. pladsen Robert 
 

Stort Tillykke til vinderne 
 

Den 23 juni afholder petanque klubben Sankt Hans på banen, og vi 

sender vores ”egen” heks af sted til Bloksbjerg 

Vi starter med  at spille et hyggelig ”Heksespil” 

og bagefter skal der spises. Alle kan tage kød 

med til grillen, der bliver serveret kartoffel og 

broccolisalat til. 

Vi håber på en hyggelig aften. 

 

Den 25. juni afholder vi vores juni vin turnering,  

håber der er flere den møder op. Her skal vi spise Ungarsk Gullash det 

bliver bare lækkert. 

 

Disse indlæg kommer desværre ikke med i bladet, da bladet er gået i 

trykken før det bliver afholdt. 

 

NB! Det er kun for klubbens medlemmer 
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Alle henvendelser vedr. lokalbladet  
og hjemmesiden skal ske til Heidi 

 
NÆSTF./SEKRETÆR – Heidi Boddum 

 
 
 
 
 
 
 

      
 
 
 

Facebook 

Man behøver ikke at stå på overdragelses dokumentet, 
når bare man har sommerhusadressen i OF Frolunde. 
Husk at besvare spørgsmål, for godkendelse.  
 

Mvh Sebina og Heidi 

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

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

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: 
  
AffaldPlus   55 75 08 00 
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 

 

 
 
 
 
 

Korsør Genbrugsplads: 
 
Den gamle genbrugsplads på Møllevangen 
64, Korsør og i Vemmelev er lukket. 
Benyt i stedet den nye genbrugsplads på 
Genbrugsvej 6 samt den døgnåbne haveaf-
faldsplads på Genbrugsvej 2.  
 
Genbrugsvej 6 
4220 Korsør 
Tlf. 58 35 08 25 
 
Mandag—fredag 07.00  -  18.00 
Lørdag—søndag 09.00  -  17.00 
Døgnåbent:  haveaffaldsplads 
 
 
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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