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Forside billede: 

 
Tyren Ferdinand der hilser 
på os på grunden overfor 
Min Købmand på Bildsø-
vej. Vi arbejder på at få 

offentlig adgang over diget 
udenfor jagtsæsonen. Så 
tager det 20 min. at gå til 

købmanden.  
 

 

 

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:  september 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 
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Så er festerne overstået (Tour de France og sommerfesten) og det 
gik godt, Vi føler at vi var med til at hjælpe Vingegaard til sejren og 
alle de andre gæve ryttere fra Danmark til nogle flotte resultater, 
ved at klappe m.m. da de kom forbi os på Broholmvej. Og sikke en 
vejfest og stor tak til alle der var med til at indrette pladsen ved det 
gl. vandværk, med salg af vand – øl og is. Fantastisk dag der går 
over i historien. 

Sommerfesten gik godt, masser af glade børn og voksne. Stor tak 
til alle de frivillige medhjælpere – festudvalget og alle sponsorerne, 
uden dem kunne det ikke lade sig gøre. Lokalbestyrelsen mener 
arbejdet var ulejligheden værd og vil gerne bidrage til at holde 
sommerfest til næste år, hvis vi igen kan samle min.126 personer i 
teltet om aftenen og de fornødne medhjælpere. Vi skal ikke længe-
re ned i antal for at det kan lade sig gøre. I 2019 var der 164 perso-
ner i teltet. Vi har i år budgeret med en udgift på 35.000 kr. og reg-
ner i skrivende stund på resultatet. Har i ønsker eller gode ideer er 
i velkommen til at sende dem til klubhuset mail;  
of.frolunde@gmail.com  

Vi har fået en ny sending fra vores bier, til køb for 30 kr. glasset i 
klubhuset eller efter aftale. 

Vi er ved at forberede udmatrikulering af de enkelte parceller grun-
det tvangskloakeringen i samarbejde med OF`s Formandskab og 
landinspektørfirmaet Skel.DK. Det er et krav fra SK-Forsyning for 
at føre kloakken frem til hver enkelte parcel. Vi skal være færdige 
inden de starter kloakeringen (2025), så vi påregner at starte op til 
efteråret og hen over vinteren. Udgifter hertil betales af hovedfor-
eningen. Når vi er færdige, har hver parcel et blad i tingbogen. 

Beskæring. Ved uddeling af lokalbladet vil 
vi tjekke for manglende beskæring ud mod 
vej – stier og fællesarealerne. Se skitse på 
side 5. Dem der ikke overholder kravene vil 
få en henvendelse om at udbedre forholdet.  
 
Fortsættes på side 5 

mailto:of.frolunde@gmail.com
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Tak til alle sponsorer ved vores sommerbanko 
 

 EDC Korsør    Nybolig Korsør 
 EKOS Vemmelev   Jongshøj Maskiner 
 Jens Rendegraver   Knolden 
 Brugsen Vemmelev   Brugsen Frølunde 
 Arbejdernes Landsbank  VVS Henrik Jensen 
 Halsskov Smørrebrød  Dagmar Bryggeri 
 BC Have Service   Malermester Birch 
 Ostebørsen    Næsby VVS 
 Female dè Lux    Møbel & Design Slagelse 
 Klinik Pluto    Pizzaria Vemmelev 
 Sparekassen Sjælland/Fyn   Kennets Autolak 
 Jørn & Søren     Knud Gøgemarken 
 Rasmus Rasmussen   Vårby Blomster 
 

Støt Vores Annoncør og sponsorer, de støtter os  

 
Fortsat fra side 3 
 
Vi finder stadig utætheder på hovedledningerne, så der vil i perio-
der være lukket for vandet af kortere varighed. Vi adviserer så godt 
vi kan, hvornår og hvor længe. Kig i jeres målerbrønd og omkring 
denne for utætheder og meddel bestyrelsen hvis i finder noget 
unormalt. 
 
Fortsat god sommer. 
 

Fællesskab med mening, Lokalbestyrelsen. 
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https://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-9-redigeret-scaled.jpg
https://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-13-redigeret-scaled.jpg
https://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-10-redigeret-scaled.jpg
https://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-14-redigeret-scaled.jpg
https://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-15-redigeret-scaled.jpg
https://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-11-redigeret-scaled.jpg
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Se alle billeder fra Sommerfesten på OF Frølunde’s hjemmeside  

http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-6-redigeret.jpg
http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-1-redigeret.jpg
http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-4-redigeret-scaled.jpg
http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-2-redigeret-scaled.jpg
https://of-frolunde.dk/billeder-fra-sommerfest-2022/
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http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-3-redigeret-scaled.jpg
http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-7-redigeret-scaled.jpg
http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-8-redigeret.jpg
http://of-frolunde.dk/wordpress/wp-content/uploads/2022/08/Sommerfest-5-redigeret-scaled.jpg


10 

 

• 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  
 

Så er sommerpause/ferie overstået og vi skal til at mødes i Grønt 
Udvalg omkring det videre forløb i æblelunden. Vi skal snakke om 
fremtidsplaner for æblelunden -hvad kan vi tænke os skal ske og 
herunder at skaffe hænder til at hjælpe og så selvfølgelig økonomi. 
Den store plan er fortsat at vi kan få en lille fårefamilie til afgræsse 
æblelunden fremadrettet.  
 

Det kræver planlægning og ikke mindst hænder til f.eks at lave ind-
hegning. Alt sammen det vi skal mødes omkring.  
Vi planlægger at mødes: 

Fredag d. 12. august kl. 11.00-13.00 
 

Vi mødes i Aktivitets Huset og alle er meget velkomne.  

 

Fortsat god sommer 
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: 
 

 
Hanne Larsen   Rørsangerkæret 11 
Bent J N Laursen  Sandløbernæsset 4 
Margit L. M. Christensen Gøgemarken 17 
Emma-Luise Simonsen Hanegalet 5 
Helle Vestenkjær  Bogfinkestrædet 3  

 
 
 

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   
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Dato OF Aktiviteter  Sted 

27. marts 
kl. 10 

Generalforsamling 
Tårnborg  

Forsamlingshus 

18. juni Skt. Hans fest På Bålpladsen 

14. juli  Banko 
I teltet  

på boldbanen 

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

På fællesarealet 

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

I teltet 
På boldbanen 

19. novem-
ber 

Juleklip / Julebanko I Aktivitetshuset 
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Husk vores ordensregler 
 

Der er desværre nogen der ikke lige kan huske vores regler angående 
støjende adfærd,  
 
Anvendelse af græsslåmaskiner, kædesave og lignende motordrevne 
maskiner er kun tilladt:  

    
   På hverdage mellem   kl. 07.00 og 19.00  
   På lørdage mellem    kl. 09.00 og 16.00  
   På søn- og helligdage ml.  kl. 09.00 og 13.00  
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Nærmere oplysninger om disse arrangementer vil kunne læses på hjem-
mesiden, opslagsskabene og på mail, når tiden nærmer sig. 
Vi glæder os til at se jer og håber at I alle passer på hinanden. 
 
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 

 

12. august 2022 Kl. 11.00 - 
13.00 

Grønt Udvalg 
Medlemsmøde 
Alle er meget velkomne 

14. august 2022 Kl. 11.00 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 
(Alle er velkomne) 

Onsdage og Lørdage 

Petanque banen 
Fra kl. 10.00 

 
 
27. august 2022 

Vinturnering hver den sidste lørdag i  
måneden,  

(kun for medlemmer) 

Petanque banen  
kl. 10.00 

 
24. sept. 2022 

 
 

Herbert Cup  og Afslutning 
 

( kun for medlemmer) 
Petanque banen  

kl. 10.00 

12. nov. 2022 
Julefrokost  ( kun for medlemmer) 

Det koster kun 100,-  at deltage 
 

Kl. 14.00 

Den 23 juni afholdt Petanque klubben sit eget Sankt Hans aften. 
 
Alle skulle selv tage det mad med de ville grille på det åbne bål, og det  
fungerede fint. Det var en rigtig fin aften vejret var fantastisk. 
Alle hyggede sig om bålet efter spisningen. Vi fik sendt heksen af sted.  
Thorvald havde sin harmonika med og gav os god underholdning. 

Vi gør opmærksom på,  
at Petanque banen  
kan benyttes af alle  

medlemmer i OF-Frølunde 
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25. juni 2022 juni turnering 

  

18 medlemmer var mødt op til  

denne dyst, der blev igen spillet go-

de kampe. Og der blev serveret  

Ungarsk Gullasch suppe det var  

rigtig godt 

 

Vi fandt vinderne til sidst,  

 

Nr. 1. Robert  

Nr. 2 Hans Ole   

Nr. 3. Jørgen Hoy 

 

Stort Tillykke til vinderne 

 

 

30. juli afholdt vi vore Juli turnering 

 

Vi var 17 medlemmer tilmeldt dysten 

som foregik i strålende sol, og der blev 

spillet tætte kampe. Bagefter fik vi dejlig 

Ristede pølser på bålet med diverse 

tilbehør 

 

.Vinderne blev:   

Nr. 1. Nils Bang 

Nr. 2 Lone Hansen  

Nr. 3.Thorvald Pless 

 

Stort Tillykke til vinderne 
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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


23 

 

 
  

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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