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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 



Dec. 11. Ma’ drengene laver mad 

 15. Julebagedag side 10 

Jan. 15. Ma’ drengene 

 22. Generalforsamling  side 12 

Feb. 13. Ma’ drengene 

 23. Fastelavn  side 13 

 

 

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 

♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 
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BANG & OLUFSEN NYBORG - Korsgade 15 

Håndarbejds 
Caféen 
Hver mandag eftermiddag   

fra 14 til 17  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktperson: 
Hanne Hansen tlf. 23 71 81 28 

IT-Lokalet 
Hver tirsdag aften   

fra 19 til 21  i  
Forsamlingshuset. 

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

IT 
holder juleferie 

i uge 51, 52 og 1 

Håndarbejds 
Caféen 

holder juleferie 
i uge 51, 52 og 1 
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side, og omvendt. Det kan væ-
re, det kan det kaste lidt flere 
udlejninger af sig. 
 
Den 21. september havde vi en 
sjov og hyggelig høstfest i 
1920'ernes tegn. Vi var omkring 
40 mennesker samlet, Erling og 
Ma' drengene havde lavet læk-
ker mad. Landsbyrådet havde 
arrangeret et par dansere, som 
kom og lærte os at danse 
swingdans. Tak for en dejlig 
aften til alle deltagende og fri-
villige. 
 
Det er jo blevet så moderne at 
spise sammen, og her i byen er 
vi selvfølgelig med på noderne. 
Der har allerede været et par 
fællesspisninger, og Ma' dren-
gene er i topform. Vi glæder os 
til flere hyggelige aftener hen-
over vinteren og foråret. 
 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 

 

Formanden 
har ordet ! 

Et rekordvådt efterår går på 
hæld, og vinteren står for dø-
ren. I beboerforeningen har vi 
heldigvis forskellige arrange-
menter i kalenderen, som kan 
bringe os sammen i den mørke 
tid. Men først et par ord om, 
hvad der er sket siden sidst. 
 
Siden sidst 
Den 14. september havde vi i 
bestyrelsen arrangeret en mid-
dag for alle frivillige omkring 
beboerforeningen. Vi havde en 
hyggelig aften, hvor hver især 
fik fortalt, hvad vi bidrager med, 
og et par gode historier kom på 
bordet. Det var godt at få sat 
ansigt på de forskellige – ofte 
lidt usynlige – bidrag, der gøres 
for foreningen. Maden havde vi 
bestilt hos Kirk Hedegaard, som 
vi i øvrigt har indgået et åbent 
samarbejde med. Dvs. de hen-
viser til os på deres hjemme-
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Håndarbejdscaféen har holdt 
flyttedag, og mødes nu mandag 
eftermiddag kl. 14-17. IT-caféen 
er ligeledes i gang, det er hver 
tirsdag kl. 19-21. Har du ikke 
egen PC, er der nogle til rådig-
hed, men ellers kan du med-
bringe PC, tablet eller smart-
phone og få hjælp til stort set 
alt - mail, Facebook, billeder, 
togbilletter, antivirus, slægts-
forskning og meget mere. 
 
Vi har fået malet vægge og loft i 
store og lille sal, gulvet i den 
store sal er blevet slebet, og 
dørene er bragt tilbage til origi-
nalt udseende. Det er blevet 
rigtig flot, hvis vi selv skal sige 
det! 
 
Som bekendt er det småt med 
parkeringspladser ved forsam-
lingshuset. Derfor har vi været i 
dialog med kommunen omkring 
mulighed for aften- og week-
endparkering på busvendeplad-
sen. Vi har fået den tilbagemel-
ding, at det godt kan lade sig 
gøre at skabe et antal p-pladser 
derhenne, men at der ikke pt. er 
midler til at få det lavet. De har 
dog lovet at prøve at finde nog-

le penge, så det skal vi selvføl-
gelig nok følge op på. 
 
Vinter i Kogsbølle 
Nu er julestemningen så ved at 
indfinde sig rundt omkring i kro-
gene. Julestuen er i fuld gang 
til glæde for store som små. Det 
er altid hyggeligt at komme hen 
i den gamle købmandsgård, 
hvor Gunner står og byder vel-
kommen, og dilettanterne står 
klar med hjemmegjorte kranse, 
dekorationer, pynt, godter, ga-
veartikler og så videre. Et kæm-
pe aktiv for Kogsbølle – tak for 
jer. 
 
Den store Julebagedag holder 
vi i år søndag d. 15. december. 
Det er også ved at blive en hyg-
gelig tradition, hvor vi hjælper 
hinanden med at få fyldt kage-
dåserne med en masse forskel-
lige julekager. Læs mere side 
10. 
 
Den 22. januar har vi general-
forsamling. Vi får brug for et par 
nye ansigter i bestyrelsen, så vi 
håber nogen derude vil tænke 
over det. Læs mere side 12. 
 

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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12. Februar kl. 20.00 
Lars Lilholt 
Kino Vino, Nyborg /350 kr. 

19. Februar kl. 20.00 
Claus Hempler 
Kino Vino, Nyborg / 285 kr. 

2. April kl. 20.00 
Ivan Pedersen Band 
Kino Vino, Nyborg / 240 kr. 

16. Maj kl. 20.00 
Tørfisk 
Kino Vino, Nyborg / 275 kr. 

Billetpriserne er uden gebyr 

KONCERTER NYBORG 2020 

Den 23. februar slår vi katten af 
tønden i forsamlingshuset. End-
nu en af de nyere traditioner, 
som vi håber at børnefamilierne 
vil deltage i, så vores børn kan 
lære hinanden at kende og få 
en masse dejlige minder sam-
men. Læs mere side 13. 
 
Til sidst vil jeg ønske alle en 
rigtig glædelig jul og et godt 
nytår. 
 
De bedste hilsner 
Anne 
 

Nyt tiltag 
Som privat kan man ikke længere komme i en grusgrav, hvis man 
lige skal bruge lidt grus til at lægge fliser i eller lidt vasket grus til at 
støbe i. Det bliver dyrt, hvis man vælger at købe det i små sække i 
byggemarkedet. Nu kan du komme med din trailer på Lyøvej 11 hos 
Erik Jørgensens Eftf. og købe det, du skal bruge. Det bliver også 
læsset med en lille frontlæsser, så du ikke skal skovle det selv. 
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Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 

Den store Julebagedag 
søndag den 15. december kl. 14 

Kom i julestemning når vi mødes til fælles bagning af ju-
lekager, klippe-klistre-bord, julemusik og hygge. 
 
Hver familie medbringer et par ruller småkagedej til en fælles pulje. 
Kagerne bager vi sammen og fordeler mellem os til sidst. På den 
måde får vi en masse forskellige kager med hjem.  
Husk kagedåser :-) 
 
Der vil også være klippe-klistre-bord, hvor man kan lave julepynt, til 
og fra kort o.l. 
 
I løbet af eftermiddagen er der gratis kaffe, te og smagsprøver på 
småkagerne. Øl og vand kan købes i baren. 
 

Kl. 17.30 spiser vi aftensmad sammen. 
 
Pris:  Voksne 35 kr. Medlemmer 25 kr.  
  Børn 4-16 år 10 kr. Børn under 4 år gratis 
 
Tilmelding: senest 11. december til Anne på 30284029, 
 annebadut@hotmail.com eller via begivenheden i facebookgruppen.  
 
Angiv gerne hvilken slags dej, I kommer med. 
 
Håber at se mange til en hyggelig dag i julens ånd! 
 
Bestyrelsen 
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www.hosduddi.dk - tlf. 51 23 36 80 - email: hosduddi@gmail.com 

Voks • Wellness 
Hot Stones massage 

Ansigtsbehandling 

Billeder fra  
julebagedagen i 2018. 

 
Børn og voksne er fælles om 
at stikke kager ud.  
 
Hvor mange kager kan der nu 
blive plads til? 

GULD 
SØLV 
URE 

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270 
WWW.FAXOES.DK 
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Indkaldelse til Ordinær 

Generalforsamling 
Onsdag den 22. januar 2020 

Kl. 19.00 i forsamlingshuset 

DAGSORDEN: 

 

♦ Valg af dirigent og valg af stemmetællere. 

♦ Beretning, v/formanden 

♦ Fremlæggelse og godkendelse af det reviderede regnskab, v/
kassereren. 

♦ Behandling af indkomne forslag.  

♦ Fastsættelse af næste års medlemskontingent samt udlej-
ningspris for forsamlingshuset.  

♦ Valg til bestyrelsen. 
 På valg er: Noel Errath 
  Anna-Louise Jakobsen 
  Karsten Jakobsen modtager ikke genvalg 
  Pernille Andersen ønsker at stoppe 

♦ Valg af 2 suppleanter.  
 På valg er: Lis Legind 
     Erik A. B. Petersen 

♦ Valg af 2 revisorer. 
 På valg er: Dorrit Møllegaard 
  Torben Nedergaard 
   

♦ Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er: Erling Jensen  

 

♦ Eventuelt. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig – imens serveres kaffe og brød 

Indkomne forsalg skal være formanden i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen, vedtægtsændringer 4 uger før. 
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Fastelavn 
Søndag den 23. februar kl. 14.00 

Alle børn elsker at klæde sig ud. Derfor er fastelavn også en særlig 
dag på året for de mindste og en skøn tradition at samles om. Faste-
lavnssøndag inviterer vi derfor alle børn og deres familier til en hyg-
gelig eftermiddag i forsamlingshuset. 
 
Når vi har slået katten af tønden, og børnene har fordelt tøndens 
indhold imellem sig, kårer vi kattekongen og kattedronningen, samt 
bedst udklædte barn og voksen! Derudover sælges der øl, soda-
vand, kaffe og fastelavnsboller. 
 
Pris: 25 kr. pr. barn inkl. frugt 
 
Tilmelding: senest 19. februar til Anne på 30284029,  
annebadut@hotmail.com  
 
eller via begiven-
heden i facebook-
gruppen - skriv da 
i en kommentar-
tråd, hvor mange 
I kommer. 
 
Mange hilsner fra 
bestyrelsen 
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Håndarbejds- 
Caféen 

Mandag efter-
middag mellem 
kl. 14.oo og 
17.oo er hånd-
arbejdscaféen 
åben i forsam-
lingshuset.  
 
Vi strikker og 
hækler trøjer, 
ponchoer, huer 
og sokker, ja 
alt slags hånd-
arbejde er okay.  
 
Midt på eftermiddagen drikker vi 
kaffe og spiser kage. Håber vi ses 
på håndarbejdscaféen.  
 
Vh. Hanne 

23 71 81 28 
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Mangler du en gang imellem kørelejlighed til Nyborg for at handle, 
komme til lægen eller andet? 
 
Det er ikke altid, at bussen kører, og du har måske ikke selv bil eller 
kan køre.  

Jeg tilbyder at køre for dig. 
 
Jeg vil også opfordre andre til at være med til at køre, så vi kan 
hjælpe hinanden herude i det lille landsbysamfund.  
 
Venlig hilsen 
Mona Kølleskov  
Kogsbøllevej 5A  
5800 Nyborg 
 

Kan kontaktes på tlf. 81 52 11 71  

Kørelejlighed 
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www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  

Når der skal være fest! 
 

Skal du holde fest og mangler lys og lyd, 
så kontakt SMID udlejning. 



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.februar 2020. 
 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. februar 2020. 
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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 

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 

Landrovej 3 

5800 Nyborg 

65 31 81 80 
www.kirkelokke.com 



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 


