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2 Flere informationer på: 

• Friskbagt brød hver dag 
• Fast food 10.00-22.00 
• Trailerudlejning 
• Bilvask 
• Tips & lotto 
• Lægemidler 

Åbent: hverdage 6  -  22
 weekend  7  -  22 

Shell / 7-Eleven 
 

Kastanievej 2 - 5800 Nyborg 
Tlf. 65 31 15 90 

Mail: 711dk453@7-eleven.dk 

Honning  •  Håndrørt  •  et rent naturprodukt             450 g. kr. 25,- 

v/ Edna og Ole Hansen Kogsbøllevej 36 a tlf.  20 95 19 91 

Kogsbølle 
Biavl  

v/ Jesper Christensen 
Kogsbøllevej 66 D 

5871 Frørup 

Tlf.  51 25 06 78 
jespernc@hotmail.com 
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Formand 

Anne Lysebjerg 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 30 28 40 29 

Beboerforeningens bestyrelse: 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Pernille Andersen Kjærsvej 21 B 
Tlf. 42 65 42 44 

Peter Fuglsang Kogsbøllevej 39 
Tlf. 22 90 48 14 

Anna-Louise Jakobsen Kogsbøllevej 36 
Tlf. 81 11 13 37 

Karsten Jakobsen Kogsbøllevej 36 
Tlf. 31 71 29 29 

Suppleanter 

Lis Legind 
Erik A. B. Petersen 
Revisorer 

Torben Nedergaard 
Dorrit Møllegaard 
Revisorsuppleant 

Erling Jensen 

Næstformand 

Noel Errath 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 40 86 12 12 

naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk 

formand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kasserer 

Inga Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk Ansvarshavende: Anne Lysebjerg 
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk 

BladudvalgBladudvalgBladudvalgBladudvalg    

Redaktør 

Kurt Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

Sekretær 

Dorrit Møllegaard 
Lillemøllevej 1A 
Tlf. 21 25 01 26 

Annonceansvarlig 

Kaj Sørensen 
Tlf. 25 89 04 74 

bladudvalg@kogsboelle-beboerforening.dk 

www.kogsboelle-beboerforening.dk 

Nyborg 

bestyrelse@kogsboelle-beboerforening.dk 
Skriv til hele bestyrelsen Tilmelding til Ma’ drengene 

ma_drengene@kogsboelle-beboerforening.dk 



Sep. 21. Høstfest   side 8 

Okt. 1. IT starter op 

 7.  Håndarbejds-Caféen starter op  

 16. Ma’drengene laver mad side 11 

Nov. 9. Julestuen åbner side 12 

 13. Ma’drengene laver mad 

Dec. 11. Ma’drengene laver mad 

 15. Julebagedag side 12 

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange ved diverse arrangementer i - 
og udenfor forsamlingshuset . 

Aktivitetskalender: 
Kalenderen vil løbende blive opdateret. 

4 Flere informationer på: 

Ret til ændringer forbeholdes 
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BANG & OLUFSEN NYBORG - Korsgade 15 

Håndarbejds 
Caféen 
Hver mandag eftermiddag   

fra 14 til 17  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktperson: 
Hanne Hansen tlf. 65 31 14 55 

IT-Lokalet 
Hver tirsdag aften   

fra 19 til 21  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktpersoner: 
Erik A. B. Petersen tlf. 72 53 69 31 

IT 
opstart tirsdag 

den  
1. oktober 

Håndarbejds 
Caféen 

opstart mandag 
den  

7. oktober 
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inde og ude. Til aften havde 
Anna lavet en fantastisk lækker 
buffet, og Karsten var grillme-
ster. En rigtig hyggelig dag og 
aften. 
 
25. juli havde vi fællesspisning 
for børnefamilier på legeplad-
sen. Det var en af de rigtig var-
me dage, og det var også en 
hyggelig aften. 
 
Efterår i Kogsbølle 
Her i august/september vil der 
være håndværkeraktivitet i og 
omkring forsamlingshuset. Re-
sultatet kan besigtiges den 21. 
september til den årlige høst-
fest! I år laver vi 1920'er tema-
fest! Så find jakkesættet og fjer-
boaen frem, kridt danseskoene, 
tag din nabo under armen og 
kom og vær med til en rigtig 
sjov aften.   

Læs mere side 9. 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 

 

Formanden 
har ordet ! 

Kære alle 
 
Så kom vi på den anden side af 
sommerferien. Håber alle har 
haft en dejlig sommer. Den har 
jo i år været ganske god og 
NORMAL rent vejrmæssigt, med 
lidt for enhver smag. 
 
Siden sidst 
Den 15. juni havde vi sommer-
fest. Vi måtte som sædvanligt 
døje med noget regnvejr, men 
der kom dog lidt opholdsvejr om 
eftermiddagen, så vi kunne få 
sendt ungerne og deres fædre 
ud på en god lille skattejagt. 
Det morede de sig godt med. 
 
Seks lækre kager stillede i ka-
gekonkurrencen. Vinderkagen 
blev fundet ved afstemning og 
var en kringle bagt af – mig. 
Tak for det! Ellers blev der spil-
let forskellige spil og hygget 



7 www.kogsboelle-beboerforening.dk 

I oktober starter IT-caféen og 
Håndarbejdscafeen op igen, og 
Ma'drengene inviterer til fælles-
spisning. Og i november er det 
atter en gang tid til den traditi-
onsrige Julestue i den gamle 
købmandsgård. Se datoerne i 
aktivitetskalenderen og læs me-
re her i bladet. 
 
Landsby-nyt 
Ulla, Noel og jeg har haft et me-
get positivt møde med Claus 
Johansen, kommunens Park- og 
Naturformand. Han vil sørge for 
nye net til vores fodboldmål på 
legepladsen, reparation af heg-
net ned mod åen og evt. en lå-
ge i hegnet (bag halvskuret). På 
busvendepladsen får vi i første 
omgang perlesten i stedet for 
cotoneasterne, og senere en 
bænk rundt om træet samt en 

(Fortsættes på side 10) 

7. September kl. 20.00 
Johnny Logan 
Nyborg Idræts– og fritidscenter / 325 kr. 

20. September kl. 20.00 
Anders Blichfeldt - Solo 
Kino Vino, Nyborg / 240 kr. 

5. Oktober kl. 20.00 
Nalle & his crazy Ivans 
Ørbæk Midtpunkt / 265 kr. 

24. November kl. 16.00 
Ann-Mette Elten 
Vindinge Kirke / 220 kr. 

Billetpriserne er uden gebyr 

KONCERTER NYBORG 2019 

♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 
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www.hosduddi.dk - tlf. 51 23 36 80 - email: hosduddi@gmail.com 

Voks • Wellness 
Hot Stones massage 

Ansigtsbehandling 

Lørdag 21. september 
2019 kl. 18.00 

Ma’ drengene laver mad til høstfesten. 
Menu:  Forret:  Hokkaidosuppe. 

 Hovedret:  Paella med kylling . 

 Dessert:  Kaffe og kage.  

Pris: Voksne 90,-       medlemspris 75,-   
 Børn 30,- (mellem 10 år og 16 år) 

Salg af: Vin, øl og vand købes i forsamlingshuset. 

 

 

Tilmelding:  Af hensyn til indkøb. Tilmelding senest  
 den 14. september  (bindende) 

 Tilmeld på kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk 

 med navn, adr. og antal eller telefon 65 31 64 09  
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Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 

Tema 

Swingtime 20'er 

fest 
 

Forsamlingshuset er blevet shinet op, og det skal fejres med stil! Vi 

inviterer derfor til en swingende, glitrende, boblende festlig 20'er 

fest!  

Efter middagen får vi besøg af et par dansere fra danseklubben 

Swing the Shoes, som kan lære os et par svedige, swingende trin. 

Så husk et par gode dansesko!  

Underholdningen er arrangeret og sponsoreret af Landsbyrådet.  

1920'erne er kendetegnet ved jakkesæt til herrerne, Flapper- eller 

Charleston kjoler til damerne og masser af stil. Andre idéer til outfit-

tet er hatte, seler, hovedpynt, .erboaer, perlekæder, guld og glim-
mer.  

Udklædning er ikke påkrævet, men det vil være festligt! 
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kant med stauder. Det gamle 
cementrør med grus er allerede 
blevet fjernet, og vi har fået en 
større skraldespand. Derudover 
skulle der være gode mulighe-
der for et nyt busskur, cykelsta-
tiv og lægning af forårsløg.  
 
Tøjcontaineren er blevet fjernet, 
men det er ikke kommunen, der 
har gjort det, og det er ikke no-
get, vi har bedt nogen om. Jeg 
ved ikke, om den kommer tilba-
ge.. 
 
Vi er også kommet i gang med 
arbejdet med en ny fælles 
hjemmeside, altså beboerfor-
eningen og landsbyrådet. Det er 
vigtigt, for især potentielle til-
flyttere, at vi har en indbydende 
og informativ hjemmeside. Men 
den skal selvfølgelig også tjene 
alle os, der bor her, hvad enten 
vi skal leje forsamlingshuset, 

tjekke arrangementskalenderen 
eller noget tredje. 
 
Det er også en god idé for byen 
at være synlig på de sociale 
medier, så til jer, der er på In-
stagram, vil jeg gerne bringe 
den opfordring, at bruge hash-
tagget #kogsbølle, når I lægger 
billeder op fra jeres ture rundt i 
naturen omkring os, eller hvis I 
lægger noget op, som kunne 
interessere potentielle tilflyttere. 
Billederne trækker vi via et feed 
ind på den nye hjemmeside. 
 
Her til sidst vil jeg ønske alle et 
dejligt efterår, og jeg og resten 
af bestyrelsen håber, vi ses til 
et eller flere af de kommende 
arrangementer. 
 
De bedste hilsner 
Anne 

GULD 
SØLV 
URE 

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270 
WWW.FAXOES.DK 
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Østfyns Korn & Foderstoffer ApS 
  Foder til dyr… 
   Brændsel til fyr… 

Hjulbyvej 115 - 5800 Nyborg 

mandag-fredag  ....... kl.  9 - 17 
lørdag  ..................... kl.   9 - 12 

www.ostkorn.dk  -  ostkorn@mail.dk 
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www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  

Den store 
Julebagedag 

 
i år bliver det søndag  

den 15. december kl. 14 

Julestue 
på Kogsbøllevej 31 

Kom og besøg den traditionsrige julestue i den gamle 
Købmandsgård i Kogsbølle. Der handles både med julepynt og 
julegaver, dekorationer og meget mere. 

Der er åbent,  

9.-10., 16.-17., 23.-24. nov., 30. nov. og 1. dec. 
kl. 11.00 til 17.00 

 Dilettanterne. 



Støt vore 

annoncører ! 

De støtter os. 
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Helårligt medlemskontingent: 
Familiekontingent: kr. 250,- 
Enlige: kr. 125,- 
Folkepensionister pr. person: kr. 75,- 

Udlejningspriser:  Medlemmer  
Hele huset  kr. 1800,- kr. 1500,- 
Tillæg for udvidet leje kr. 600,- kr. 600,- 
Skal aftales ved indgåelse af lejemål. 

Forsamlingshusets telefonnr. 65 30 29 86 
Udlejning v/ Kurt Nielsen 65 31 64 09 

udlejning@kogsboelle-beboerforening.dk 

 Stof til næste blad skal være indleveret senest 1.november 2019. 
 Indlæg modtages ikke anonymt. 
 Artikler og andet stof kan afleveres til en fra bestyrelsen eller i   
 postkassen på Kogsbøllevej 14. 
 Næste blad udkommer cirka 20. november 2019. 

14 Flere informationer på: 
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Håndværkere! 

 
TEGLGÅRDSVEJ  2 B 

Æ 
 Tlf.  65 31 25 64 
 Mobil  20 97 25 65 

 
- alt i vand, varme, sanitet og 

blikkenslagerarbejde 

VINDINGE 

DØGNVAGT 65 31 25 52 

www.ejtransport.dk 

Erik Jørgensen’s Eftf. A/S 
Vi ta’r det tunge læs! 

El-vagt - Døgnservice 
Ring: 23 37 40 81 

www.bynkel.dk 

v/ Michael Nybo Jørgensen 

Tlf. 30 26 01 99 
www.nybobyggeservice.dk 

v/Dann Guld Andersen, Østerøvej 75 

Mobil: 41 61 16 24 

Mail: guldmurern@live.dk 



K. B. F. 

KOGSBØLLE   FORSAMLINGSHUS 

Tlf.  65 30 29 86 

Udlejning  tlf.  65 31 64 09 
udlejning@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kurt Nielsen,  Kogsbøllevej 14 

www.kirkhedegaard.dk 
Tlf: 61 13 26 89 • E-mail: info@totalarrangementer.dk 

kirk hedegaard 
forår - sommer - efterår - vinter 

• Catering 

• Totalarrangementer 

• Privat Dinner 

• Street Food 

 

Intet er for stort  

eller for småt 

Unikke madoplevelser &  
skræddersyede løsninger 


