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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
Kasserer

Inga Nielsen
Kogsbøllevej 14
Tlf. 65 31 64 09
kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk
Øvrige bestyrelsesmedlemmer

Lis Legind Tjørnevej 10, Nyborg

Tlf. 53 13 26 80

Tommy Letvinka Kjærsvej 3

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
Annonceansvarlig

Kaj Sørensen
Tlf. 25 89 04 74
Ansvarshavende: Sara Slotmann
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk
Suppleanter

Eli Møller
Søren Larsen
Revisorer

Tlf. 51 41 50 79

Torben Nedergaard
Dorrit Kofoed

Tommy Kjærsvej 3

Revisorsuppleant

Tlf. 22 90 48 14

Skriv til hele bestyrelsen

bestyrelse@kogsboelle-beboerforening.dk

www.kogsboelle-beboerforening.dk

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

Dec.

8.
12.

Ma’ drengene
Julebagedag

side 8
side 9

Jan.

7.
12.
22.

Fredagshygge
Ma’ drengene
Generalforsamling

side 10

9.
27.

Ma’ drengene
Fastelavn

Feb.

side 11
side 12

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

¨ Beskæring
¨ Topskæring
¨ Fældning af vanskelige træer

Mail: ejector2003@yahoo.dk
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Flere informationer på:

IT
holder juleferie
i uge 50, 51, 52
og uge 1

IT-Lokalet

Hver mandag aften
fra 19 til 21 i

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

Håndarbejds
Caféen
holder juleferie
i uge 50, 51, 52
og uge 1

Håndarbejds
Caféen

Hver mandag eftermiddag

fra 14 til 17

i

Forsamlingshuset.
Kontaktperson:
Hanne Hansen tlf. 23 71 81 28

BANG & OLUFSEN ODENSE
Flakhaven 1, 5000 Odense. Tlf. 66 14 19 12

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Bestyrelsen
har ordet !

Dagene bliver kortere, og vinteren og juletiden er ved at nærme sig. Vi fik afholdt en hyggelig høstfest i forsamlingshuset
med god mad lavet af Ma'drengene. Derudover har Ma'drengene også tilberedt dejlige retter i oktober og november med
stor tilslutning - mange tak til
madholdet.

Vores næste arrangementer er
ma’ drengene d. 8. december
og julebagedag d. 12. december. Det glæder vi os meget til
og ser frem til mange deltagere.

I oktober fik vi sammen med
Landsbyrådet afholdt førstehjælpskursus, som også gik rigtig godt.

Generalforsamlingen afholdes
også i januar, og til februar holder vi fastelavnsfest. Læs mere
om alle arrangementerne her i
bladet.

Som nogen måske har bemærket, har vi fået sat akustikplader
op på loftet i den store sal. Akustikken er blevet mærkbart forbedret, så vi ser det som en
god investering til husets fremtid.

Derudover forsøger vi til januar
med et nyt koncept Fredagshygge.

Rigtig god december og vintersæson og glædelig jul!
- Bestyrelsen

Julestuen er i fuld gang, og det
er som altid rigtig hyggeligt at
komme forbi og se de fine ting,
og nyde gløgg og æbleskiver.

GULD
SØLV
URE

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

Tak for året der er gået.

Ikke lørdag i
vinterhalvåret

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Flere informationer på:

Den store Julebagedag
søndag den 12. december kl. 14
Kom i julestemning, når vi mødes i forsamlingshuset til fælles bagning af julekager, klippe-klistre-bord, julemusik og hygge.
Hver familie medbringer et par ruller småkagedej til en fælles pulje.
Kagerne bager vi sammen og fordeler mellem os til sidst. På den
måde får vi en masse forskellige kager med hjem. Husk kagedåser
Der vil også være klippe-klistre-bord, hvor man kan lave julepynt, til
og fra kort o.l.
I løbet af eftermiddagen er der gratis kaffe, te og smagsprøver på
småkagerne. Øl og vand kan købes i baren.

Kl. 17.30 spiser vi aftensmad sammen.
Pris:

Voksne 35 kr. Medlemmer 25 kr.
Børn 4-16 år 10 kr. Børn under 4 år gratis

Tilmelding: senest 9. december til Anne på 30284029,
annebadut@hotmail.com eller i en kommentar i begivenheden i
facebookgruppen.
Angiv hvor mange I kommer og gerne hvilken slags dej, I kommer
med.
Håber at se mange til en hyggelig dag i julens ånd!
Bestyrelsen

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
www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Fredagshygge

Fredag den 7. januar
Kl. 16.00 i forsamlingshuset
NYT NYT NYT!!!

Vi kunne tænke os at prøve noget nyt i beboerforeningen. Vi kalder det FREDAGSHYGGE.
Den første gang bliver fredag d. 7-01-2022.
Vi starter kl. 16, og man er velkommen til at komme i løbet af eftermiddagen eller aftenen.
Kom og få en øl og en sludder, mens børnene leger og spiller. Der
vil være mulighed for at købe aftensmad; det kan være pølser og
brød.
Der findes mange brætspil og spillekort i forsamlingshuset, som
meget gerne må komme i brug.
Der er ingen tilmelding til fredagshygge; mød op og lad os få en
hyggelig eftermiddag/aften.
Bestyrelsen
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Flere informationer på:

Indkaldelse til Ordinær
Generalforsamling

Onsdag den 26. januar 2022
Kl. 19.00 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 udlejningspris for forsamlingshuset.

¨

Valg til bestyrelsen.
På valg er:

¨

Valg af 2 suppleanter.
På valg er:
Eli Møller
Søren Larsen

¨

Valg af 2 revisorer.
På valg er:

¨

Valg af revisorsuppleant.
På valg er:
Erling Jensen

¨

Eventuelt.

Noel Errath
Lis Legind

Dorrit Møllegaard
Torben Nedergaard

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.

www.kogsboelle-beboerforening.dk
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Fastelavn

Søndag den 27. februar kl. 14.00
Alle børn elsker at klæde sig ud. Derfor er fastelavn også en særlig
dag på året for de mindste og en skøn tradition at samles om. Fastelavnssøndag inviterer vi derfor alle børn og deres familier til en hyggelig eftermiddag i forsamlingshuset.
Når vi har slået katten af tønden, og børnene har fordelt tøndens
indhold imellem sig, kårer vi kattekongen og kattedronningen, samt
bedst udklædte barn og voksen!
Derudover sælges der øl, sodavand, kaffe og fastelavnsboller.
Tilmelding:
Der bliver sendt
en løbeseddel ud
når det er tiden.
Bestyrelsen

Kongegade 13 - Nyborg
Tlf.: 65 31 00 13
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Flere informationer på:

Kursus i

Førstehjælp
Søndag d. 3. oktober 915.30 lykkedes det os endelig at afholde førstehjælpskursus, som pga. Corona
var blevet aflyst flere gange
i det forgangne år.
Vi var 11 kogsbøller der
deltog i et program, hvor vi
kom vidt omkring. I har sikkert alle hørt, at hvis I
svømmer ind i en brandmand (goplen vel at mærke), så hjælper det at hælde
urin på. Det er en velbevaret myte omend ganske ineffektivt. Vores underviser
Per Kildelund forklarede, at
man kan bruge et barberblad (eller et dankort) til at skrabe det
”brændte” område, da det skraber rester af gifttråde væk. Derefter
hældes hvid eddike på, da det neutraliserer giften derfra.
Programmet var inddelt i generel førstehjælp, som naturligvis inkluderede brug af hjertestarter, og 2 timers børneførstehjælp til slut.
Der blev vist forskellige hjertestartere, og blev undervist i at ”puste 2
gange og trykke 30 gange”. Det blev afprøvet på dukker, således at

Byens mødested
Biograf, café & vinbar
Vægtergade 9
5800 Nyborg
www.kinovino.dk
www.kogsboelle-beboerforening.dk

·

( 42 83 17 46
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vi fik en fornemmelse af, hvor hårdt vi
skulle trykke på et rigtigt menneske.
Det vigtigste, som jeg tager med fra
dagen, og som jeg ønsker at videregive er, at hvis en person har fået hjertestop, og altså teknisk set er død, så
kan man ikke gøre det værre (dvs. slå
dem mere ihjel). Så selvom man ikke
ved præcist, hvordan man udøver førstehjælp, er det bedre at gøre noget
end ingenting.
Vi blev alle opfordret til at melde os
som hjerteløbere, hvilket jeg ligeledes
vil opfordre alle i landsbyen til, hvis
man kan benytte en hjertestarter. Den
hjertestarter, der sidder ved vores forsamlingshus, fortæller hvad
man skal gøre, både i forhold til at anbringe elektroder på kroppen,
og hvornår der skal pustes og trykkes. Hertil skal det nævnes, at det
ikke er en forudsætning, at man løber, når man er hjerteløber. Både
kørsel på cykel og bil er bestemt tilladt.
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Flere informationer på:

Instruktøren Per Kildelund var ganske ærgerlig over, at vi var så få,
der deltog, da han naturligvis gerne så, at ALLE kan udøve førstehjælp. Men om ikke andet er der i hvert fald 11 certificerede førstehjælpere i landsbyen nu.
Sara Slotmann

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. februar 2022.

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 2022.

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

El-vagt - Døgnservice

www.nybobyggeservice.dk

www.bynkel.dk

Tlf. 30 26 01 99

www.kogsboelle-beboerforening.dk

Ring: 23 37 40 81
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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.

