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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 



Aktiviteter resten af 2020 er aflyst, vi håber det er muligt at starte 
på en frisk i 2021. 

Jan. 27.  Generalforsamling 

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

4 Flere informationer på: 

Ret til ændringer forbeholdes 

Aktivitetskalender: 
Kalenderen vil løbende blive opdateret. 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 
63 31 66 00 
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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 
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Næste Leg & Mad bliver meldt 
ud i facebookgruppen. 
 
I forbindelse med Landsbyrå-
dets julelystændingsarrange-
ment her i november har vi be-
sluttet at sætte et juletræ med 
lys i foran forsamlingshuset. 
Det kommer til at stå der frem 
til nytår. 
 
Generalforsamlingen bliver ons-
dag d. 27. januar (hvis forsam-
lingsforbuddet hæves). Vi skal 
gerne have valgt nogle nye an-
sigter ind i bestyrelsen, så vi 
håber, der sidder nogen derude, 
som har lyst til at tage en tørn 
for fællesskabet.  
 
Her i efteråret trak Tommy Let-
vinka og Erik Petersen sig fra 
bestyrelsen af private årsager. 
Det betyder, at vi pt. er 5 i be-
styrelsen, hvilket vi godt kan i 
henhold til vores vedtægter. 

Formanden 
har ordet ! 

Coronaen har desværre atter 
fået godt tag i vores samfund, 
og det har betydet aflysninger 
af flere aktiviteter her i Kogs-
bølle.  
 
Høstfesten nåede at blive af-
holdt med dejlig efterårsmenu 
af Ma’drengene, men derudover 
blev alle efterårets fællesspis-
ninger samt julebagedagen af-
lyst. Rigtig ærgerligt, men der 
er ikke noget at gøre ved det.  
 
Jeg har på fornemmelsen, at 
det først bliver bedre henad for-
året, men lad os nu se. 
 
IT- og håndarbejdscaféen fort-
sætter indtil videre, og julestuen 
hos Gunner er heldigvis også i 
fuld gang. Ma’drengene satser 
på, at det bliver muligt at mø-
des efter nytår, men det er na-
turligvis med forbehold for de 
aktuelle Corona-restriktioner. 

www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  
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Men vi vil meget gerne op på 7 
medlemmer igen, hvis det kan 
lade sig gøre.  
 
Det er Peter Fuglsang, Inga Ni-
elsen og jeg selv, som er på 
valg denne gang. Inga har med-
delt, at hun modtager genvalg, 
men Peter har valgt ikke at stil-
le op igen. Det samme har jeg. 
Jeg har været glad for at være 
en del af bestyrelsen de sidste 
fire år, og for at have været 
med til at samle byen om for-
skellige arrangementer og nye 
traditioner, såsom fastelavn, 
julebagedag og Leg & Mad.  
 
Jeg vil også stadig gerne hjæl-
pe i forbindelse med arrange-
menter o.lign., men det bliver 
bare ikke i egenskab af formand 
for foreningen.  

Så hermed tak for denne gang! 
Og tak for indsatsen til Peter, 
Erik og Tommy! 
 
Slå i øvrigt gerne et smut om-
kring busvendepladsen og se 
den flotte, nye bænk, der er 
blevet bygget rundt om træet, 
samt den fine messingplade 
med Kogsbølle Årets Landsby 
2018! 
 
Til sidst vil jeg ønske alle en 
rigtig glædelig jul. 
 
Mange hilsner 
Anne 
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Indkaldelse til Ordinær 
Generalforsamling 

Onsdag den 27. januar 2021 
Kl. 18.30 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: Anne Lysebjerg 
  Inga Nielsen 
  Peter Fuglsang 
   

♦ Valg af 2 suppleanter.  
 På valg er: Anna-Louise Jakobsen 
     Niels Rasmussen 

♦ 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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♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 

 
Det er foreningens formål at bevare det kulturelle samlingssted, 
Kogsbølle Forsamlingshus, og fremme fællesskabet i Kogsbølle og 
omegn. 
 
Det gør bestyrelsen ved at planlægge og afvikle forskellige aktivite-
ter for foreningens medlemmer. Når medlemmerne mødes i hyggeligt 
lag – en fest, en spisning, et foredrag, en håndarbejdscafé osv., så 
kommer der omsætning i foreningens kasse. Og jo flere penge, der 
kommer i kassen, jo bedre kan forsamlingshuset vedligeholdes og 
tjene penge igennem udlejning.  
 
Bestyrelsen mødes nogle gange om året og planlægger aktiviteter 
samt vedligehold/renovering af forsamlingshuset. Heldigvis er der 
mange frivillige, udenfor bestyrelsen, der medvirker til, at tingene 
sker. Så jo flere, der melder sig til små eller store opgaver, jo nem-
mere løses opgaverne og jo sjovere er det.  

”Hvad i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre?” ”Hvad i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre?” ”Hvad i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre?” ”Hvad i helved’ går de rundt og gør i banken efter tre?”     

- sådan lød omkvædet i en gammel sang. 

Men hvad laver bestyrelsen egentlig?Men hvad laver bestyrelsen egentlig?Men hvad laver bestyrelsen egentlig?Men hvad laver bestyrelsen egentlig?    
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Coronaen og året 2020 
Set fra beboerforeningens side. 

Coronaen har haft stor indflydelse på foreningslivet i hele landet, 
også for de lokale aktiviteter her i Kogsbølle.  
 
Alle forårets konfirmationer blev skubbet til efteråret. Ma’drengene 
blev aflyst i marts, førstehjælpskursus, ligeledes i marts blev ud-
skudt til november og siden aflyst.  
 
Coronarestriktionerne blev lempet lidt hen over sommeren. Derfor 
blev det muligt at afholde loppemarked i august og høstfest i okto-
ber.  
 
Vedrørende udlejninger af forsamlingshuset, i foråret kom der man-
ge aflysninger p.g.a. nedlukningen. Nogle lejekontrakter fik en ny 
dato, mens andre blev aflyst. 
 
Derudover blev alle efterårets fællesspisninger samt julebagedagen 
aflyst.  
 
Nu er der gang i julestuen – med restriktioner for, hvor mange besø-
gende, der kan være ad gangen. Julestuen har været pænt besøgt. 
Der er stadig chance for at gøre en god julehandel og få kaffe. Æb-
leskiver og gløgg kan købes. Julestuen slutter sidste weekend i no-
vember.  

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. 
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GULD 
SØLV 
URE 

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270 
WWW.FAXOES.DK 

Vi håber at 2021 må blive 
året, hvor coronaen kommer 
under kontrol, så det igen bli-
ver muligt at dyrke det sociale 
samvær og foreningslivet i 
Kogsbølle. 
 
Mange hilsner 
Bladredaktionen 

 
 
 
 
Bladredaktionen  
ønsker alle en  
rigtig glædelig jul 
og godt nytår.  
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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 

Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 

Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 

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

Voks • Wellness 
Hot Stones massage 

Ansigtsbehandling 
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KØB EL og GAS hos 

FynskSupport 
og støt beboerforeningen, det kan blive til mange penge 



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 2021. 

 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 2021. 

14 Flere informationer på: 
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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 


