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2 Flere informationer på: 

Nyborg 

• 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 

v/ Jesper Christensen 
Kogsbøllevej 66 D 

5871 Frørup 

Tlf.  51 25 06 78 
jespernc@hotmail.com 
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Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Tommy Letvinka Kjærsvej 3 
Tlf. 51 41 50 79 

Peter Fuglsang Kogsbøllevej 39 
Tlf. 22 90 48 14 

Erik A. B. Petersen Kogsbøllevej 34 A 
Tlf. 27 63 20 10 

Lis Legind Tjørnevej 10, Nyborg 
Tlf. 53 13 26 80 

Suppleanter 

Anna-Louise Jakobsen 
Niels Rasmussen 
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Torben Nedergaard 
Dorrit Møllegaard 

Revisorsuppleant 

Erling Jensen 

Næstformand 
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Kogsbøllevej 63 
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naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk 
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Anne Lysebjerg 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 30 28 40 29 

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 

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

ma_drengene@kogsboelle-beboerforening.dk 



Jun. 11. Leg & Mad side 8 

 13.  Klargøring af petanquebanerne side 5 

 27. Sommerfest side 10 

Jul. 30. Petanque og Grill  

Aug. 1. Loppemarked side 12 

 27. Petanque og Grill  

Okt.  Vinteraktiviteterne starter op igen 

 3. Oktoberfest 

Dec. 13. Julebagedag 

 

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 

 Petanque 

Grundet Corona-situationen er vi ikke kommet i gang med at spille 
petanque endnu. 
  
Vi satser på at komme i gang efter den 8. juni, hvor der skulle blive 
lempet på forsamlingsreglerne, så vi kan samles flere end 10 perso-
ner. 
  
Hvis forsamlingsreglerne lempes, så vil vi klargøre banerne og huset 
samt grille, som vi ellers havde regnet med at gøre den 1. maj. Vi 
mødes lørdag den 13. juni kl. 10 – husk haveredskaber - fliserenser, 
kost, rive.  
 
Vi glæder os til at komme i gang, hvis myndighederne tillader det.  

 
Dorrit Møllegaard   
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Mange andre forsamlingshuse 
og foreninger i det hele taget, 
er ikke lige så heldigt stillet.  
 Nu vender hverdagen så småt 
tilbage. Fra 8. juni hæves for-
samlingsforbuddet til 30-50 per-
soner, forudsat at det stadig går 
den rigtige vej. Det gør det mu-
ligt at komme lidt i gang med at 
mødes igen. Det trænger vi og-
så til! 
  
Vi har i bestyrelsen besluttet at 
rykke den planlagte fællesspis-
ning – som har fået navnet ”Leg 
& Mad” – fra d. 26. maj til d. 11. 
juni.  
 
Loppemarkedet rykker vi til 1. 
august. Læs mere om begge 
arrangementer her i bladet. 
  
 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 

 

Formanden 
har ordet ! 

Foråret har stået i Coronaens 
tegn. d. 11. marts lukkede Met-
te Frederiksen Danmark ned, og 
aflysninger, restriktioner, isola-
tion, usikkerhed og bekymringer 
har været en del af hverdagen 
for os alle. Nogle har været 
særdeles hårdt ramt både men-
neskeligt og økonomisk, andre i 
mindre grad. Men mange har 
også oplevet et styrket fælles-
skab, en større hjælpsomhed 
mennesker imellem, og nye må-
der at være sammen på – hver 
for sig.  
  
Også i beboerforeningen har vi 
været påvirket af krisen. Første-
hjælpskurset måtte aflyses, og 
ligeså alle fællesspisningerne. 
De konfirmationer og andre pri-
vate fester, der var booket ind, 
blev aflyst, men heldigvis er de 
fleste booket ind igen senere på 
året. Økonomisk har foreningen 
derfor ikke nogen problemer. 
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Sommerfesten holder vi stadig 
d. 27. juni som annonceret. Det 
bliver uden kagekonkurrence, 
men ellers vil det nogenlunde 
ligne sig selv fra de forrige år. 
Vi håber, de hæver forsamlings-
forbuddet til 50, og så skal vi 
nok skabe rammerne, der mu-
liggør, at vi kan holde den nød-
vendige afstand, holde god 
håndhygiejne osv. Læs mere 
om sommerfesten på side 10. 
  
Når det bliver muligt, finder vi 
også en ny dato til første-
hjælpskurset. 
  
Rigtig god sommer til jer alle.  
 
Pas på jer selv og hinanden :-) 
 
De bedste hilsner  
Anne 

2. Oktober kl. 20.00 
Rungsted & Kreutzfeldt  
Kino Vino, Nyborg / 325 kr. + gebyr 

27. Oktober kl. 20.00 
Mikkel & Den hvide verden 
Kino Vino, Nyborg / 305 kr. + gebyr 

31. Oktober kl. 20.00 
Ester Brohus Band 
Kino Vino, Nyborg / 240 kr. + gebyr 

22. November kl. 16.00 
Julekoncert m/ Julie Bertehelsen 
Vindinge Kirke   Midtskib: 260 kr. + gebyr 
 Sideskib: 225 kr.  + gebyr 

KONCERTER NYBORG 2020 

♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 
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Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 

Leg & 
Mad 

Torsdag 11. juni 2020 
kl. 16.00 

Vi satser på godt vejr og mødes på legepladsen kl. 16.00 til hygge 
og leg.  

Der vil være kongespil, kroket 
og mulighed for petanque. Ellers 
tag gerne selv fodbold, stang-
tennis eller andet til udendørsleg 
med.  

Der er gratis kaffe på termokan-
den og mulighed for at købe øl 
og sodavand. 
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Kl. 17.30 spiser vi sammen.  

Menu: Sommerfrikassé 
  
HUSK at medbringe tallerkener, bestik, glas, kaffekrus, servietter og 
drikkelse til jer selv.  
 Pris:  
 Voksne 40 kr. Medlemmer 30 kr. 
 Børn 10-16 år 15 kr. 
 Børn under 10 år gratis  
 
Tilmelding skal ske senest d. 8. juni til  
 
faellesspisning@kogsboelle-beboerforening.dk  
 
på tlf. 30284029 (Anne) eller i begivenheden i facebookgruppen. 
 
Der bliver evt. begrænset deltagerantal, da vi først d. 8. juni ved, om 
vi må være 30 eller 50. 

  
Der vil være mulighed for at komme på toilettet samt vaske hænder. 
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Dagens program: 
14.00 - 17.30 
 

Diverse lege og aktiviteter på pladsen. 

Lørdag 27. juni 2020  
kl. 14.00 

Sommerfest 
på legepladsen 
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www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  

Hele dagen sælges kaffe, kage, vin, øl og vand i baren. 

 
 

Kl. 17.30 serveres Grillbuffet. 
 
 
Menu:  Grillbuffet med div. tilbehør. 
 Kaffe. 
 
Pris: Voksne 90 kr.  
 Medlemmer 75 kr. 
 Børn 10 til 16 år 40 kr. 
 
Tilmelding senest den 21. juni 2020  
Til Inga på 65 31 64 09 eller 
kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk 
 
Ved tilmelding:  
Af hensyn til menu, gør opmærksom på 
om du er vegetar eller allergiker. 
 
Der bliver evt. begrænset deltagerantal, da vi først d. 8. juni ved, om 
vi må være 30 eller 50. 
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Loppemarked 

Kom og gør en god handel.  
Tag de ting med, du synes er for gode til at smide væk, få et bord til 
dine ting. Sælg eller byt dem til noget andet. 
 
Beboerforeningen har en stand, hvor der sælges ting til fordel for 
forsamlingshuset. 

Der kan doneres ting til beboerforeningens bod. 
 

Få et bord til kr. 50,- 
Stadeplads bestilles hos Inga på tlf. 65 31 64 09 efter først til mølle-
princippet . 
 
 
Arrangør: Kogsbølle Beboerforening 

I KOGSBØLLE 
FORSAMLINGSHUS 

LØRDAG den 

1. august 2020 

Fra kl. 10 til 14 

Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 
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Covid 19 
Set fra beboerforeningens side. 

2020 er et år præget af Corona. I marts blev hele Danmark lukket 
ned, og mange restriktioner kom til for at begrænse udbredelsen af 
Covid19.  
 
Nedlukningen har været effektiv, og befolkningen har fulgt retnings-
linjerne, der er kommet med at holde afstand og huske hygiejnen.  
 
Smittespredningen er kommet under kontrol, og landet kan så småt 
komme i gang igen. Vi skal dog stadig holde afstand og huske hygi-
ejnen.  
 
Mange af foreningens arrangementer i foråret er blevet aflyst, og an-
det bliver skubbet til senere på året. Konfirmationerne i foråret 2020 
finder sted i august. 
 
I forsamlingshuset er 4 udlejninger i foråret blevet aflyst på grund af 
Corona, andre har booket til en ny dato og der er nu kommet 3 nye 
reservationer.  
 
Ma’drengene har holdt fri i foråret, men har lovet at starte op til ef-
teråret igen; det glæder de sig til, og det gør vi også, så vi kan spise 
sammen og få en snak med de andre kogsbøller; der kan blive meget 
at fortælle hinanden, når vi ses i forsamlingshuset! 
 
Alle arrangementer, der er omtalt i bladet er under forudsætning af, 
at myndighederne giver lov til, at vi kan samles. Vi glæder os til at få 
gang i foreningslivet. Vi skal fortsat huske at passe godt på os selv 
og hinanden. Vi skal holde afstand, hoste og nyse i ærmet, vaske/
spritte hænder og blive hjemme, hvis vi er syge, så vi ikke smitter 
andre.  

Ma’drengene 
Vi ses til oktober  
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Menighedsrådsvalg 
i Vindinge Sogn 

Hvert 4. år er der valg til menighedsrådet. I Vindinge sogn bor der 
næsten 3.000 medlemmer af folkekirken. Antal af medlemmer af me-
nighedsrådet bestemmes af sognets størrelse – i år skal der vælges 
7 medlemmer. Desuden skal der vælges suppleanter, vi ønsker 3 
suppleanter. 
 

GULD 
SØLV 
URE 

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270 
WWW.FAXOES.DK 
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www.hosduddi.dk - tlf. 51 23 36 80 - email: hosduddi@gmail.com 

Voks • Wellness 
Hot Stones massage 

Ansigtsbehandling 

Som oplæg til valget afholdes, som noget nyt, et Orienteringsmøde, 
den 9. juni 2020, kl. 19,00. 
 
Dette efterfølges af en Valgforsamling, den 15. september 2020, kl. 
19,00. 
 
Begge møder afholdes i konfirmandstuen ved Vindinge kirke. 
 
På Orienteringsmødet gives information om menighedsrådets opga-
ver og arbejder – på såvel kort som langt sigt – herunder udvalgenes 
ansvarsområder. Desuden informeres om regnskab, budgetter og 
administrative procedurer. Sluttelig er det tanken at motivere de 
fremmødte til at overveje evt. opstilling til valget i september. 
 
På Valgforsamlingsmødet orienteres om valghandlingen, hvorefter 
der opstilles kandidater. Kandidaterne får lejlighed til at præsentere 
sig selv. Der afvikles skriftlig afstemning og optælling på stedet. 
Først vælges de 7 medlemmer, dernæst vælges de 3 suppleanter. 
De valgte medlemmer udgør en liste. Og hvis der ikke indkommer 
flere lister, udgør de valgte Vindinge menighedsråd de kommende 4 
år. Valgperioden starter ved de nye kirkeårs begyndelse, som er den 
1. søndag i advent, dvs. den 6. december 2020. 
 
Menighedsrådet ser sig gerne repræsenteret af et bredt udsnit af 
sognets beboere – både aldersmæssigt og geografisk – og opfordrer 
hermed beboere i Kogsbølle til at komme til Orienteringsmødet for at 
få et indtryk af, hvad det indebærer at være medlem af menighedsrå-
det. 
 
Knud Bjørn, formand for menighedsrådet 
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Du kan støtte Kogsbølle Beboerforening via dit strøm– eller 
gasforbrug. Der er link til FynskSupport fra foreningens 
hjemmeside www.kogsboelle-beboerforening.dk/
fynsksupportel.htm 

 
Vi er tilmeldt FynskSupport, som er en ”sponsor” ordning hos Energi 
Fyn. Det betyder, at hvis du vælger at støtte netop Kogsbølle Bebo-
erforening, så giver Energi Fyn 2 øre pr. kWh og 6 øre pr. m3 gas, 
som du bruger. Det er ikke noget, der bliver lagt oven i din pris. 
 
Du bliver ”sponsor”, men Energi Fyn betaler. Det kan blive til mange 
penge, hvis der er mange som vælger at støtte os. Du kan støtte bå-
de som privat og erhvervsdrivende – forbruget må dog højst være 
100.000 kWh om året.  
 
For at få FynskSupportEl, som dit el-produkt, skal du gå ind 
på www.supportel.dk og tilmelde dig, det er også her, at du skal væl-
ge hvilken klub/forening du ønsker at støtte. Alle kan tilmelde sig – 
også selv om du ikke i dag får el fra Energi Fyn.  
 
Du får din el på sædvanligvis, og vil ikke mærke forskel – det eneste 
du skal gøre er at vælge FynskSupportEl på www.supportel.dk, hvor 
du også kan læse mere om ordningen. 
 
Med venlig hilsen Kogsbølle Beboerforening   

KØB EL og GAS hos 

FynskSupport 
og støt beboerforeningen, det kan blive til mange penge 

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 



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. august 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. august 2020. 
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Håndværkere! 

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 

Langelandsvej 32, 5800 Nyborg 

Tlf. 65 31 14 24 

email: vvs@vvsnyborg.dk 
web: www.vvsnyborg.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 


