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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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Beboerforeningens bestyrelse: 

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 

Revisorer 

Torben Nedergaard 
Dorrit Møllegaard 

Revisorsuppleant 

Erling Jensen 

Næstformand 

Noel Errath 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 40 86 12 12 

naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Formand 

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 



Sep. 30. Leg & Mad side 8 

Okt. 3. Oktoberfest side 10 

 5. Håndarbejds Caféen starter 

 5. IT-lokalet starter 

 28. Leg & Mad  

Nov. 7.  Julestuen åbner side 12 

 11.  Ma’drengene side 14  

 25. Leg & Mad 

Dec. 9.  Ma’drengene 

 13. Julebagedag 

  

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

Aktivitetskalender: 
Kalenderen vil løbende blive opdateret. 
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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. 23 71 81 28 

IT-Lokalet 
Hver mandag aften   

fra 19 til 21  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktperson: 
Erik A. B. Petersen tlf. 27 63 20 10 

IT 
opstart mandag 

den  
5. oktober 

Håndarbejds 
Caféen 

opstart mandag 
den  

5. oktober 
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borgmesterkandidat Sonja Ma-
rie Jensen, som er på rundtur i 
kommunen for at se, hvad der 
rører sig.  
 
Vi fik bl.a. talt med hende om, 
hvad der efter vores mening 
skal til, for at trække nye tilflyt-
tere til, f.eks. gode vilkår for 
hjemmepasning og tilgængelig 
natur/sammenhængende stifor-
bindelser.  
 
Det var et fint møde, og hun var 
meget imponeret over vores 
aktivitetsniveau og sammenhold 
her i Kogsbølle. 
 
Lørdagsmarked på Østerlund 
Et nyt marked har set dagens 
lys i Kogsbølle. Den 4. juli slog 
Daniel og Pauline Baird dørene 
op på "Østerlund" til et nyt lør-
dagsmarked med frugt, grønt, 
kunsthåndværk m.m. her fra 
lokalområdet.  

Formanden 
har ordet ! 

Nu nærmer efteråret sig, og vi 
kan se tilbage på en dejlig som-
mer med masser af aktiviteter i 
vores lille smørhul. 
 
Vi havde en super hyggelig 
sommerfest i juni i GODT vejr 
for en gangs skyld! Ungerne 
legede vandkamp, og vi voksne 
"udkæmpede" en mere stille 
kamp - om skyggepladserne! 
Petanquefolket kom med lidt 
Corona-forsinkelse i gang og 
har haft en god sæson. Og lop-
pemarkedet i forsamlingshuset i 
starten af august gik også rigtig 
fint med boder både inde og 
ude og pænt mange besøgen-
de.  
 
Vi har henover sommeren også 
haft et par meget succesfulde 
Leg & Mad arrangementer, bl.a. 
med deltagelse af nogle nye 
tilflyttere til Bynkel. En af gan-
gene havde vi også besøg af 

www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  



7 www.kogsboelle-beboerforening.dk 

På markedet er der også mulig-
hed for at kæle med kaniner, 
prøve bueskydning og øksekast 
eller gå en tur og nyde udsigten 
over Storebælt. Et rigtig godt 
initiativ, da lokal fødevarepro-
duktion og -handel både sparer 
CO2 og gør os mindre sårbare i 
krisetider, som fx her under Co-
rona.  
 
Men især også fordi markedet 
er tænkt som et mødested, som 
kan bidrage til at knytte vores 
lokalsamfund (endnu) mere 
sammen. Det er dejligt, vi har 
så mange forskellige mulighe-
der for at komme hinanden ved. 
 
Forbedringer 
Vi har for nylig fået lagt et nyt 
og større fliseareal foran for-
samlingshuset, samt en stor rist 
ved døren. En dejlig opgrade-
ring og et stort arbejde, som 
blev klaret ved frivillig arbejds-
kraft - tak til alle, der var invol-
veret!  
 
På parkeringspladsen har vi i 
den forbindelse også fundet og 
hævet et gammelt kloakdæksel, 
som var forsvundet under ste-
nene, således vi kan komme 
ned og holde øje med, hvordan 
det ser ud og forebygge vand-
problemer i kælderen.  
 
Og så har vi, for midlerne fra 
kommunens vedligeholdelses-
pulje, fået lavet en pæn ind-
dækning af gasfyret i gardero-
ben på første sal, ligesom vi har 
planer om at give de gamle kna-
gerækker en lille overhaling.  

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 

I efteråret kan vi glæde os til, at 
Ma'drengene tager hul på end-
nu en sæson, og ligeså IT- og 
håndarbejdscaféen.  
 
Leg & Mad fortsætter hver sid-
ste onsdag i måneden foreløbig 
til og med november. Årets 
høstfest ligger i starten af okto-
ber.  
 
Læs mere om de forskellige ar-
rangementer her i bladet. 
 
Til sidst vil jeg ønske alle et 
dejligt efterår. 
 
Mange hilsner 
Anne 
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Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 

Leg & 
Mad 

Onsdag 30. september 2020 
kl. 16.00 i forsamlingshuset 

Vi mødes i forsamlingshuset kl 16.00 til leg, hygge og mad. 
 
Der er gratis kaffe og mulighed for køb af drikkevarer gennem for-
eningen. 
 
Madholdet laver mad til os, og vi spiser kl 17.30. 
Lad os stadig passe godt på hinanden og holde Covid-19 på af-
stand, husk derfor selv at medbringe tallerken, bestik, kaffekrus og 
glas. 
 
Pris:  voksen    40 kr.  
  medlemmer   30 kr.  
  børn 10-16 år  15 kr. 
  børn under 10 år gratis. 
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Tilmelding: senest søndagen før til  
faellesspisning@kogsboelle-beboerforening.dk  

på tlf. 30 28 40 29 (Anne) eller i begivenheden i facebookgruppen.  
 
Husk at skrive antal børn og voksne i en kommentar, først herefter 
er tilmeldingen gældende. 
 
Arrangementet er hovedsagelig for beboere i Kogsbølle og omegn, 
men har du besøg af eks. dit barnebarn eller barn den dag, må du 
selvfølgelig gerne tage ham/hende med. Spørg madgruppen, hvis du 
er i tvivl. 
 
Vi glæder os meget til nogle 
skønne onsdage i jeres sel-
skab! 
 
På vegne af madholdet, 
Ditte Tobiasen 
 
 
 
Datoer for resten af 2020 
28. oktober  
25. november 

Foto fra Leg og mad i juli 
måned. 
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Lørdag 3. oktober 2020 
kl. 18.00 

Ma’ drengene laver mad til høstfesten. 
Menu:  Forret:  Hønsekødsuppe. 
 Hovedret:  Peberrodskød m/ peberrodssovs. 

 Dessert:  Kaffe og æblekage.  

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 27. september  (bindende) 

 Tilmeld på kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk 
 med navn, adr. og antal eller telefon 65 31 64 09  

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 
63 31 66 00 
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Lørdag den 3. oktober kl. 18 afholdes 
oktober-/ høstfest i forsamlingshuset 

 
Traditionen byder at man fejrer og glædes over alle de gode afgrø-
der, som jorden og haven har givet.  
 
Menuen er gammeldags suppe med urter og boller, peberrodskød og 
derefter kaffe med æblekage.  
 
Maden laves af Ma’drengene. 
 
Vi håber på god tilslutning.                                                        

♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 

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 

Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 

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,  

7.-8., 14.-15., 21.-22. nov., 28. nov. og 29. nov. 
kl. 11.00 til 17.00 

 Dilettanterne. 

Julestue 2020. 
Så er vi snart i gang med årets julestue. Det overskud der laves i 
julestuen, er med til at drive forsamlingshuset. Støt op om julestuen. 
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Covid 19 
Set fra beboerforeningens side. 

Corona er fortsat på spil. Danmark er ved at åbne igen efter forårets 
nedlukninger. Befolkningen har fulgt retningslinjerne ved at holde 
afstand og huske hygiejnen.  
 
Alle arrangementer, der er omtalt i bladet er under forudsætning af, 
at der ikke kommer nye begrænsninger for at 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.  
 
Vi glæder os til at ses i forsamlingshuset igen. 
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Loppemarked 

Loppemarked 
Der blev afholdt loppemarked i forsamlingshuset lørdag den 1. au-
gust fra kl. 10-14.  
 
Der var 10 stande med diverse fine loppeeffekter, der iblandt bebo-
erforeningen. Der var besøgende jævnt fordelt over åbningstiden.  
De handlende var godt tilfredse med salget.  
 
Arrangør: Kogsbølle Beboerforening 
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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. november 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. november 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 


