
Kragelund Sogns Lokalhistorisk Forening 

Foreningen indsamler protokoller og andet materialer samt 

billeder fra omegnen, og holder udflugter og møder. 

Se hjemmeside: fkhistorie.dk 

 

Andre seværdigheder i området 

 skydebane  

 shelter 

 put & take 

 naturen til gå og cykelture 

 

Indkøbsmuligheder i nærmiljøet 

 Brugsen, Kragelund  -  ca. 4 km 

 Hauge Minimarked   - ca. 7 km 

 

På byens hjemmeside http://www.frederiksdal-info.dk/ 

kan du/I finde yderligere omkring foreningerne og deres program-

mer, vandanalyser og mange flere spændende oplysninger. 

 

Alle foreninger og pladser her i byen er drevet af frivillige. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Denne folder er udarbejdet af  

Frederiksdal og Omegns Beboerforening, og revideret maj  2017 

Foreninger 

 

Frederiksdal Forsamlingshus 

Bestyrelse: 

Jacob Sigaard                                                          21 63 16 69 

Carsten Carstensen                                                     60 88 34 38 

 

Frederiksdal og Omegns Beboerforening 

Bestyrelse: 

Lilli Ravn                                                86 86 76 76 - 61 76 76 86 

Pia Rasmussen                                      86 86 74 84 - 20 81 94 84 

Søren Rygaard                                                             22 79 51 46 

 

Frederiksdal Vandværk 

Bestyrelse: 

Uffe Ingemann Hansen                          86 86 74 76 - 20 63 89 38 

Thomas Møller Hansen                          86 86 77 75 - 60 71 77 75 

Jens Pape Sørensen                             86 86 72 41 - 21 76 97 14 

 

Frederiksdal og Omegns Amatør- og foredragsforening 

Bestyrelse: 

Birgit Ginnerup                                                          24 78 73 11 

Egon Krogsgaard                                                          86 86 71 38 

Brian Hønholt Christensen                                           86 86 78 44 

Herluf F. Christensen                             86 86 73 92 - 27 51 49 13 

 

Kragelund Sogns Lokalhistoriske Forening 

Bestyrelse: 

Teddy Greibe                                   86 86 70 47 - 20 20 70 48 

Karen Frank                                           86 86 70 85 - 30 49 61 85 

Jens Jørgen Pedersen                           86 86 02 48 - 21 17 16 82 

Herluf F. Christensen                             86 86 73 92 - 27 51 49 13 

Gerda Bondgaard                                                         20 18 77 21 

Annelise Jensen                                                          86 86 79 99 

Margit Jensen                                                          29 45 26 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

Velkommen til  

Frederiksdal 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kære nye tilflytter / tilflyttere  

 

Frederiksdal er en hyggelig lille by med ca. 40 huse. Her bor folk  

i alle aldre, og nogle har boet har længe og andre knap så længe.  

 

Forsamlingshuset 

Ligger midt i byen - et godt og moderne hus med plads til mange 

gæster.  

Årlige arrangementer: 

 fastelavn 

 dilettant  

 sommerfest  

 høstfest 

 juletræsfest 

Forsamlingshuset sender opslag ud via mail vedrørende arran-
gementerne. 

Ved forsamlingshusets bagdør findes en               starter, som må 
benyttes af alle. 
 
I tilknytning til forsamlingshuset ligger "Bagerens Torv". På 
denne plads lå der førhen en bagerbutik, og kringlen på torve-
skiltet stammer derfra. 
 
 

 

 

 

Torvet fungerer som børnenes plads til rulleskøjter og lignende 

samt parkeringsplads til forsamlingshusets gæster.  

Der er rindende vand, borde og bænke til fri afbenyttelse. 

 

Frederiksdal og Omegns Amatør- og foredragsforening 

Foreningen samarbejder med Forsamlingshuset om årets dilet-

tantforestilling. 

Frederiksdal Vandværk 

Ligger i udkanten af byen, og er et privat vandværk.   

 

 

 

 

 

Beboerforeningen 

I vores lille samfund har vi nogle gamle traditioner, som Beboer-

foreningen gerne vil være med til at holde i hævd.  

 

Traditionernre går ud på, at vi bl.a. har flaghejsning ved bestemte 

begivenheder (runde fødselsdage, konfirmationer og begravel-

ser). 

I de samme anledninger har vi en frivillig indsamlig til 10 kr.'s lis-

ten (10 kr. pr. person, dog 25 kr. pr. person ved dødsfald) til køb 

af gave/kurv eller andet. 

Som det har været hidtil, har det som oftest været de nærmeste 

naboer der har stået for indsamlingen. Det tænker vi fortsat er 

gældende. Det kræver selvfølgelig, at vi ved fælles hjælp støtter 

op om det.  

Beboerforeningen sender blot informationen ud på mail, men det 

betyder selvfølgelig, at vi skal kende til begivenheden, hvem der 

står for indsamlingen, og sidste dato for betaling. 

 

Samtidig har vi også lavet en årskalender, hvori dit/jeres navne 

og fødselsår/bryllupsår m.m kan noteres, så vi fremadrettet er op-

mærksomme på begivenhederne.  

HUSK !!! Det er selvfølgelig frivilligt, om man har lyst til komme 

på mailliste og- eller i kalenderen.   

Så har du /I lyst til at være på denne liste, vil Pia Rasmussen ger-

ne have jeres adresse. Du/I skal bare skrive til: Japir@tdcadsl.dk 

 

 

 

Årlige arrangementer: 

 forårsrengøring/arbejdsdag på legepladsen  

 Sct. Hans 

 krolf  - ugentlig 

 

Blomsterkummerne under byskiltene tilplantes af Beboer-

foreningen, og holdes af borgerne. 

 

 

 

 

 

 

Lege- og aktivitetspladsen m. klubhus 

For enden af sportspladsen har byen med tilladelse fra kommu-

nen lavet en legeplads, som  også bliver besøgt af folk udefra. 

Den må benyttes af alle - på eget ansvar.  

 

På lege- og aktivitetspladsen er der også et bålsted, og for enden 

af klubhuset ligger der brænde til det. 

 

På græsplænen lige udenfor sandkassen er der lavet en 12 hul-

lers krolfbane. Der er tilhørende køller og bolde, som til enhver tid 

kan lånes. 

 

Vedligeholdelsen af legepladsen finansieres ved salg af gammelt 

jern og dåser, som byens borgere samler ind, sorterer og kører til 

Bradal. Jernet og dåserne ligger forenden af klubhuset. 

Så ønsker du/I at bidrage med jern, dåser og måske endda  hjæl-

pe til, når turen går til Bradal, tager vi imod med et stort tak ! 

 

Sportspladsen bliver ikke brugt aktivt mere, men må bruges til 

boldspil.  

Klubhuset er for nylig blevet grundigt renoveret indvendig. Det er 

altid åbent, og der er adgang til to toiletter. 

https://www.google.dk/imgres?imgurl=http://www.manteufel.dk/wp-content/uploads/2014/03/blog-kampdag-hjerte.png&imgrefurl=http://www.manteufel.dk/2014/03&docid=1WZyxGW0m_NY5M&tbnid=y8P4nNokQhaqbM:&vet=10ahUKEwjv_P7Bmp7TAhUHIJoKHYDmArIQMwg_KBMwEw..i&w=216&h=233&bih=754&biw=1600&q=tegning af hjerte&ved=0ahUKEwjv_P7Bmp7TAhUHIJoKHYDmArIQMwg_KBMwEw&iact=mrc&uact=8
mailto:Japir@tdcadsl.dk

