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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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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 første del af 2021 er sat på vågeblus, vi håber det er 
muligt at starte snart. Det første, der skal afholdes, er den udsat-
te generalforsamling. 

 

Bestyrelsen håber at se rigtig mange ved diverse arrangementer i - 
og udenfor forsamlingshuset . 
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Ret til ændringer forbeholdes 

Aktivitetskalender: 
Kalenderen vil løbende blive opdateret. 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 
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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 og håndarbejde 
starter igen, når det 
bliver muligt at sam-
les. 
Håber det bliver 
snart. 
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Landsbyrådet lykkedes også 
med at arrangere et lille uden-
dørs julelystændingsarrange-
ment ved busvendepladsen og 
foran forsamlingshuset. Det var 
også rigtig hyggeligt! Ulla havde 
søgt om og fået penge til reno-
vering af belysningen på træet 
ved vendepladsen, det var til-
trængt og ser rigtig flot ud! Vi i 
bestyrelsen havde jo besluttet 
at få et juletræ op foran forsam-
lingshuset med lys, som blev 
tændt samme dag som træet 
ved vendepladsen. Her skal ly-
de en stor tak til Allan Nielsen, 
Kogsbøllevej, som sponsorere-
de juletræet. Det så flot ud og 
lyste også dejligt op i en mørk 
tid. 
 
De sidste par måneder har vi i 
bestyrelsen arbejdet på at finde 
en løsning for den dårlige aku-
stik, vi desværre har i forsam-
lingshuset. Vi har fundet frem til 

Formanden 
har ordet ! 

Der er ikke så meget nyt under 
solen her fra beboerforeningen. 
Coronarestriktioner præger fort-
sat hverdagen for os alle, og 
det er mere eller mindre umuligt 
at mødes. I skrivende stund er 
landskabet dog dækket af et 
smukt lag sne, som lyser dejligt 
op og løfter humøret for mange. 
Især de mange kælkeglade un-
ger! 
 
Det lykkedes heldigvis at afvikle 
julestuen under de gældende 
restriktioner. Det krævede lidt 
fleksibilitet af alle parter, da 
man kun måtte være få inde ad 
gangen. Men der blev fundet 
løsninger, og det blev nogle go-
de weekender i Gunners hygge-
lige, gamle butik med et fint 
overskud til foreningen. Stor tak 
til dilettanterne for det flotte ar-
bejde! 
 

www.kinovino.dk        •        42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  
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en løsning, og har pt. en ansøg-
ning liggende til kommunens 
vedligeholdelsespulje, som vi 
håber at få et tilskud fra. 
Med hensyn til kommende ar-
rangementer afventer vi situati-
onens udvikling. Men vi håber, 
det begynder at lysne til foråret 
og sommer, så vi kan begynde 
at mødes igen. 
 
Bladet her udkommer fire gange 
om året, og hvor sommer-, ef-
terår- og vinterudgaven kun 
sendes til medlemmer, bliver 
forårsnummeret husstandsom-
delt her i området. I den anled-
ning vil jeg gentage mig selv lidt 
fra sidste nummer, så budska-
bet kommer ud til endnu flere: 
Vi skulle nemlig have afholdt 
generalforsamling i januar, men 
den blev udskudt på ubestemt 
tid. Vi er normalt syv i bestyrel-
sen, men her i efteråret havde 
vi to, der trak sig, så vi kom ned 
på fem, hvilket vi godt kan i 
henhold til vores vedtægter. 
Men vi vil meget gerne op på 
syv medlemmer igen, hvis det 
kan lade sig gøre, så vi har 
brug for fire nye (alternativt to, 
hvis vi fortsætter med en fem-
mands-bestyrelse).  

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, ju-
lebagedag og Leg & Mad. Jeg 
vil også stadig gerne hjælpe i 
forbindelse med arrangementer 
o.lign., men det bliver bare ikke 
i egenskab af formand for for-
eningen. Så hermed tak for 
denne gang!  
 
Vi indkalder til generalforsam-
ling så snart, det kan lade sig 
gøre. Og så håber vi, der sidder 
mindst to derude, som har lyst 
til at melde sig. Ellers ser det 
desværre lidt sort ud…  
 
Til sidst vil jeg ønske alle et 
rigtig dejligt forår!  
 
Mange hilsner 
Anne 

Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 
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Når Corona engang er på retur  

og vi kan samles, hvad sker der så?  

Det meste af året 2020 er der 
ikke sket meget, flere ting er 
blevet aflyst eller udsat. 

I november, op til adventstiden, 
blev julestuen afholdt som vi 
plejer i den hyggelige gamle 
købmandsgård. Der var restrikti-
oner for, hvor mange personer, 
der måtte opholde sig i julestuen 
ad gangen, men det blev løst. 
Julestuen blev alligevel en suc-
ces, også økonomisk, med et 
godt overskud til forsamlingshu-
set. Det er rigtig godt gået! 

Nu er 2021 i gang og Corona 
huserer stadig, restriktionerne er 
blevet strammet og gælder sta-
dig. 

Generalforsamlingen er udsat på 
ubestemt tid. Der indkaldes til 
generalforsamling, når vi igen 
får lov til at samles i et større 
antal.  

Så vil der igen blive arrange-
menter i forsamlingshuset. No-

get af det vi har savnet er Ma’-
drengene – Erling Jensen har 
udtalt til redaktionen, at han 
glæder sig til igen at samle 
Ma´drengene, så der kan kom-
me gang i fællesspisningerne 
igen. Det glæder vi os meget til! 

Så bliver det forår/sommer og vi 
skal spille petanque, afholde 
sommerfest og forhåbentlig 
nogle af de ting, som er aflyst i 
løbet af året. Vi vil bruge ny-
hedsmail og Facebook som 
kommunikation ud til medlem-
merne. 

I skrivende stund er det sne-
storm og stærk fygning – det er 
godt med noget kulde; det har 
både naturen og vi godt af. Vi 
ønsker alle en god vinter og hå-
ber, at vi snart får lov at samles 
igen. Pas stadig godt på jer selv 
og hinanden. 
 
Venlig hilsen Bladredaktionen 

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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Der indkaldes til 

Ordinær 

Generalforsamling 
så hurtigt som muligt. 

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 udlejnings-
pris 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 Kofoed 
  Torben Nedergaard 

♦ Valg af revisorsuppleant. 
 På valg er: Erling Jensen  

 

♦ Eventuelt. 

Den nye bestyrelse konstituerer sig – imens serveres kaffe og brød 

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest en uge før 
generalforsamlingen, vedtægtsændringer 4 uger før. 



Her skulle der have været referat fra generalforsamling og  
omtale af forårets arrangementer. 

På de næste sider vil der i stedet være noget 
fra bladets 25 års historie. 

10 Flere infor-

Jubilæum 

25 års 
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Bladet blev startet op i sommeren 1997. 

De første mange år var det sort/hvid tryk, hvor 
omslaget skiftede farve hvert år. Vi havde 4 
farver at vælge mellem, orange, gul, blå og 
rød.  

Vi lavede også et program til dilettantforestil-
lingerne der skiftede med samme farve. Der 
blev spillet dilettant frem til 2002. 
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Efter år 2002 er dilet-
tanterne at regne for 
forsamlngshusets 
venner. 
 
Vi har igennem årene 
arrangeret julestuen 
og tjent penge, som 
er brugt på forskelli-
ge ting og vedlige-
hold af forsamlings-
huset. 
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I en årrække var det børne-
diskotek, der var det store 
aktiv for forsamlingshuset. 
 
Der kom rigtig mange børn 
for at deltage i arrangemen-
tet, ja man kan godt sige, at 
det var et tilløbsstykke for 
børnene. 
 
Forsamlingshuset vrimlede 
med glade børn, og der var 
gang i den mellem  
kl. 17 og 20. 
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I 2014 kom der farve 
på bladet. Vi gik bort 
fra farvet omslag, og 
fik farvetryk hele bla-
det igennem. 

Billedet på forsiden her til 
venstre er som det ser ud i 
dag. 

For nogle år siden fik huset 
den helt store omgang ud-
vendig. 

Det blev sandblæst og pud-
set op igen, og året efter 
blev det malet, som det 
fremstå nu. 
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Der er god opbakning til forsamlingshuset. Når der indkaldes til ar-
bejdsdag, er det ikke kun bestyrelsen, der møder op. 
I gennem årene er der lavet en del, nye køkkenelementer, nye vin-
duer og døre, renoveret opholdsrum oven på, så det kan bruges til 
IT og håndarbejdscafe. 
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De seneste år er det Ma’drengene, der har været den store aktivitet, 
som nu ligger i dvale på grund af coronaen. 

Og så gik det 
hele nærmest i 

stå. 
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 Petanque 

Vi plejer at klargøre baner og overdækning den 1. maj. Vi ved endnu 
ikke, om det kan lade sig gøre. 
 
Vi glæder os til at komme i gang med petanque til foråret. Først skal 
baner og omgivelser gøres klar. Det gør vi, så snart vi får lov til at 
samles igen. Alle medlemmer af beboerforeningen, der er tilmeldt 
nyhedsmail, vil modtage besked om, hvornår petanque starter igen.  
 
Vi forventer at spille petanque en gang om ugen hele sommeren 
igennem og slutte til september. Vi spiller fra kl. 19 – dog fra kl. 18 
på de dage, hvor vi griller og spiser sammen. Vi forventer at grille 3 
- 4 gange i løbet af sommeren. Kurt Nielsen tænder grillkullene, der 
brænder godt til, mens vi spiller petanque. Så griller vi vores med-
bragte mad og spiser sammen. Vi har nogle hyggelige aftener på 
petanque-banen og håber, at flere nye har lyst at være med til at 
spille. 

Venlig hilsen Petanqueudvalget 
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Støt vore 

annoncører ! 

De støtter os. 

Handel lokalt 

Vi har igen i 2021 været så heldige, at næsten alle vore annoncører 
har sagt ja til at annoncere i beboerforeningens blad. Tak for det.  
Coronatiden har været/er hård for erhvervslivet. Det må vi ikke glem-
me, når vi igen får mulighed for at handle eller skal bruge en hånd-
værker/servicemand.  

Hermed en opfordring til at handel lokalt og støtte de lokale, så vi 
ikke på senere tidspunkt skal køre til Odense for at handle. 

Vi håber også, at medlemmerne fortsat vil støtte op om beboerfor-
eningen, selv om aktivitetsniveauet har været lille, grundet Corona. 

Og vi håber, at flere har lyst til at blive medlemmer af beboerforenin-
gen i 2021. Det er vigtigt at støtte op om forsamlingshuset, så det 
kan blive ved med at være samlingssted for byen. 

Venlig hilsen Bladrerdaktionen 

♦ Beskæring 
♦ Topskæring 
♦ Fældning af vanske-

lige træer 

Mail: ejector2003@yahoo.dk 
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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 påwww.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 

Kongegade 13 - Nyborg 

Tlf.: 65 31 00 13 
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Til dem, der ikke allerede 
er medlem af beboerforeningen- 
Bliv medlem og vær med til at 

bevare forsamlingshuset. 

Det er vigtigt, at så mange som muligt støtter op om forsamlingshu-
set, så det stadig kan udvikle sig og bestå. 
 
Medlemsfordelene er: 

• ud over at deltage i det  sociale samvær ved arrangementer i 
forsamlingshuset, også  

• en økonomisk fordel, blandt andet ved arrangementer og ved 
leje af forsamlingshuset. 

 
Ønsker du at blive medlem af beboerforeningen, indbetaling kontin-
gent ved brug af de muligheder der er beskrevet på vedlagte seddel. 
 
Beregn hvad du skal betale i årligt kontingent: 
 
Familiekontingent:  
En husstand med 2 voksne, inkl. børn op til 18 år 250 kr. 
 
En husstand med 1 voksen, inkl. børn op til 18 år 125 kr. 
 
Folkepensionister pr. person  75 kr. 
 
Er du i tvivl om kontingentet, så henvend dig til kassereren på mail 
eller på Kogsbøllevej 14, hvor du også kan betale kontingentet. 
 

Kontingent kan også betales med MobilePay 86384  

 

HUSK 
Når du betaler kontingent, er det vigtigt, at du oplyser navn og 
adresse, så vi ved, hvem der indbetaler. 
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GULD 
SØLV 
URE 

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



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. maj 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. maj 2021. 
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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 

 65 31 07 27 

 mail@axel-pedersen.dk 

www.axel-pedersen.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 


