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v/ Jesper Christensen
Kogsbøllevej 66 D
5871 Frørup
Tlf.

51 25 06 78

jespernc@hotmail.com
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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

Flere informationer på:

Beboerforeningens bestyrelse:
Formand

Sara Slotmann
Kogsbøllevej 56
Tlf. 26 22 18 22
formand@kogsboelle-beboerforening.dk
Næstformand

Noel Errath
Kogsbøllevej 63
Tlf. 40 86 12 12
naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk

Bladudvalg
bladudvalg@kogsboelle-beboerforening.dk
Redaktør

Kurt Nielsen
Kogsbøllevej 14
Tlf. 65 31 64 09
Sekretær

Dorrit Kofoed
Lillemøllevej 1A
Tlf. 21 25 01 26

Kasserer

Annonceansvarlig

Inga Nielsen
Kogsbøllevej 14
Tlf. 65 31 64 09

Kaj Sørensen
Tlf. 25 89 04 74

kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lis Legind Tjørnevej 10, Nyborg

Tlf. 53 13 26 80

Tommy Letvinka Kjærsvej 3

Tlf. 51 41 50 79

Tommy Kjærsvej 3

Tlf. 22 90 48 14

Skriv til hele bestyrelsen

bestyrelse@kogsboelle-beboerforening.dk

www.kogsboelle-beboerforening.dk

Ansvarshavende: Sara Slotmann
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk
Suppleanter

Eli Møller
Søren Larsen
Revisorer

Torben Nedergaard
Dorrit Kofoed
Revisorsuppleant

Erling Jensen
Tilmelding til Ma’ drengene
ma_drengene@kogsboelle-beboerforening.dk
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Aktivitetskalender:
Kalenderen vil løbende blive opdateret.

18.

Høstfest

3.
13.

Vinteraktiviteterne starter op igen
Førstehjælpskursus
Ma’ drengene

Nov.

10.

Ma’ drengene

Dec.

8.
12.

Ma’ drengene
Julebagedag

Sep.
Okt.

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

Ret til ændringer forbeholdes
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Flere informationer på:

Vinteraktivitet

IT-Lokalet
Hver mandag aften
fra 19 til 21 i

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

IT starter op medio
september.

Håndarbejds
Caféen
Hver mandag eftermiddag

fra 14 til 17
Håndarbejde
starter igen
den 4. oktober.

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Forsamlingshuset.
Kontaktperson:
Hanne Hansen tlf. 23 71 81 28

5

Bestyrelsen
har ordet !

Så går sommeren på hæld, og
den nye bestyrelse er kommet i
gang. Vi fik afholdt en god sommerfest på legepladsen med
stor deltagelse. Selv om eftermiddagen regnede væk, blev
der bagt mange snobrød under
træernes paraply, og der blev
hygget og ”snakket” under spisningen.
Leg og mad har været et par
gange på legepladsen.
Der er spillet Petanque en gang
om ugen, hvis der ikke stod
vand på banen eller det regnede, men så kunne vi da hygge
med en god snak under halvtaget.
Vi har hen over foråret og sommeren mødtes jævnligt for at
holde udenoms arealerne omkring forsamlingshuset fri for
ukrudt, så vi kan være det bekendt, tak til Peter for at rive
perlestenene.

Der er investeret i et bordbænke sæt, så rygerne har et sted
at sidde, det er planen at få lavet et halvtag, så rygning kan
foregå i tørvejr. Vi håber, at beslutningen om et bog-bytte skab
ved forsamlingshuset bliver realiseret i nær fremtid.
Og så glæder vi os til at få sat
akustikplader på loftet i den store sal i efteråret. Nyborg Kommune har givet tilskud til dette.
Nu skal vi i gang med vinterens
aktiviteter, den første er høstfesten, hvor maddrengene laver
mad. Se hele programmet inde i
bladet.
Der er kommet gang i udlejningen af forsamlingshuset igen,
her i august og september.
Det er dejligt, at vi må samles
igen uden alle de stramme restriktioner, derfor kan vi jo godt
tænke os om og passe på hinanden.
Kasserer Inga Nielsen

GULD
SØLV
URE

KONGEGADE 33 - 5800 NYBORG - 65311270
WWW.FAXOES.DK
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Flere informationer på:

Ikke lørdag i
vinterhalvåret

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Kursus i

Førstehjælp
Søndag d. 3. oktober
I Forsamlingshuset

Modul I 9.00-13.00 • Modul II 13.30-15.30
Per Kildelund fra Safeday kommer til Kogsbølle og underviser i førstehjælp. Der er to moduler, så man kan vælge at tilmelde sig det
ene eller det andet eller dem begge.
9.00 - 13.00 Basiskursus med hjertestarter
13.30 - 15.30 Førstehjælp for børn og babyer (babyer må godt tages
med)
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Flere informationer på:

Kurserne er gratis og inkl. forplejning. Til dem, der er tilmeldt begge
kurser, er der en sandwich i pausen.
Tilmelding skal ske senest 26. september til Anne på

annebadut@hotmail.com eller 30284029 .
Der er 16 pladser på hvert hold, så det er “først-til-mølle”.
Kurserne er arrangeret i samarbejde med Landsbyrådet og finansieret af de penge, vi vandt som Årets Landsby 2018.

♦ Beskæring
♦ Topskæring
♦ Fældning af vanskelige træer

Mail: ejector2003@yahoo.dk
www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Flere informationer på:

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Julestue 2021

Julestuen i Den Gamle Købmandsgård.
Julestuen afholdes igen i år på Kogsbøllevej 31 i Kogsbølle. 1988 var det første år, hvor dilettanterne deltog
og solgte julegrønt og æbleskiver til fordel for forsamlingshuset.
Endnu engang bliver julestuen holdt i de smukke rammer i Den Gamle Købmandsgård, det er 34. gang dilettanterne er med.
Der er meget stemningsfuldt i lokalerne, hvor Gunner
stadig har mange flotte hestekøretøjer udstillet.

Byens mødested
Biograf, café & vinbar
Vægtergade 9
5800 Nyborg
www.kinovino.dk
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•

 42 83 17 46
Flere informationer på:

Vi glæder os til at pynte op med gran og guirlander, lys
og adventskranse. Brombærrene til marmeladen bliver
plukket lige i øjeblikket, så den kan være klar til æbleskiverne. Julestuen er åben i 4 weekender.
Julestuen åbner lørdag den 6/11-2021 og holder åbent
til og med første søndag i advent:
Lørdag 6./11.

11 til 17

Søndag 7./11.

11 til 17

Lørdag 13./11.

11 til 17

Søndag 14./11.

11 til 17

Lørdag 20./11.

11 til 17

Søndag 21./11.

11 til 17

Lørdag 27./11.

11 til 17

Søndag 28./11.

11 til 17

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Vi håber, at mange besøgende igen vil lægge vejen
omkring Den Gamle Købmandsgård og gøre en god
handel til adventsgaver, julepynt, gravpynt, marmelade
og meget mere.
Vi ses på julestuen, dilettanterne.

Østfyns Korn & Foderstoffer ApS
Foder til dyr…
Brændsel til fyr…

mandag-fredag ....... kl. 9 - 17
lørdag ...................... kl. 9 - 12
Hjulbyvej 115 - 5800 Nyborg

www.ostkorn.dk - ostkorn@mail.dk
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Flere informationer på:

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,
6.-7., 13.-14., 20.-21. nov., 27. nov. og 28. nov.
kl. 11.00 til 17.00
Dilettanterne.

Kongegade 13 - Nyborg
Tlf.: 65 31 00 13
www.kogsboelle-beboerforening.dk
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KØB EL og GAS hos

FynskSupport
og støt beboerforeningen, det kan blive til mange penge
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 Beboerforening, så giver Energi Fyn 2 øre pr. kWh og 6 øre pr. m 3 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 både som privat og erhvervsdrivende – forbruget må dog højst være
100.000 kW h 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 vælge 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

Bøjdenvej 3-5, Nyborg

63 31 66 00
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Flere informationer på:

Støt vore
annoncører !
De støtter os.

Handel lokalt

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Stof

til næste blad skal være indleveret senest 1. november 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. november 2021.

Helårligt medlemskontingent:
Familiekontingent:
Enlige:
Folkepensionister pr. person:
Udlejningspriser:
Hele huset
kr. 1800,Tillæg for udvidet leje
kr. 600,Skal aftales ved indgåelse af lejemål.
Forsamlingshusets telefonnr.
Udlejning v/ Kurt Nielsen

kr.
kr.
kr.

250,125,75,Medlemmer

kr.
kr.

1500,600,-

65 30 29 86
65 31 64 09

udlejning@kogsboelle-beboerforening.dk
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Flere informationer på:

Håndværkere!

v/Dann Guld Andersen, Østerøvej 75

41 61 16 24

Mobil:
Mail: guldmurern@live.dk

Landrovej 3
5800 Nyborg

65 31 81 80

www.kirkelokke.com

v/ Michael Nybo Jørgensen

Tlf. 30 26 01 99
www.nybobyggeservice.dk
www.kogsboelle-beboerforening.dk

El-vagt - Døgnservice

Ring: 23 37 40 81
www.bynkel.dk
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kirk hedegaard
forår - sommer - efterår - vinter

Unikke madoplevelser &
skræddersyede løsninger
• Catering
• Totalarrangementer
• Privat Dinner
• Street Food

Intet er for stort
eller for småt

www.kirkhedegaard.dk
Tlf: 61 13 26 89 • E-mail: info@totalarrangementer.dk

KOGSBØLLE FORSAMLINGSHUS
Tlf. 65 30 29 86

Udlejning

tlf.

65 31 64 09

udlejning@kogsboelle-beboerforening.dk
Kurt Nielsen, Kogsbøllevej 14

K. B. F.

