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2 Flere informationer på: 

· 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 

info@hvidtogfritnyborg.dk 

Hvidt & Frit Nyborg 
v/Jan Toftegaard 
Vestergade 33 
5800 Nyborg 
Tel: 6530 2223 

v/ Jesper Christensen 
Kogsbøllevej 66 D 

5871 Frørup 

Tlf.  51 25 06 78 
jespernc@hotmail.com 

www.kinovino.dk        ·       ( 42 83 17 46 

Vægtergade 9 
5800 Nyborg 

Byens  mødested 

Biograf, café & vinbar  
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Beboerforeningens bestyrelse: 

Øvrige bestyrelsesmedlemmer 

Pia Hellegaard Højbovej 10 
Tlf. 30 28 28 84 
Eli Møller Lillemøllevej 3 
Tlf. 50 54 64 60 
Else Wolfgramm Kogsbøllevej 54 
Tlf. 30 69 97 19 
Tommy Letvinka Kjærsvej 3 
Tlf. 51 41 50 79 

Suppleanter 
Søren Larsen 

Revisorer 
Torben Nedergaard 
Dorrit Kofoed 

Revisorsuppleant 
Erling Jensen 

Næstformand 
Noel Errath 
Kogsbøllevej 63 
Tlf. 40 86 12 12 

naestformand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Formand 
Lis Legind 
Tjørnevej 10 
Tlf. 53 13 26 80 

formand@kogsboelle-beboerforening.dk 

Kasserer 
Inga Nielsen 
Kogsbøllevej 14 
Tlf. 65 31 64 09 

kasserer@kogsboelle-beboerforening.dk Ansvarshavende: Lis Legind 
Layout og Tryk: kpn-tryk.dk 

Bladudvalg 

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 

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. 2. Fredagshygge 

 14. Ma’ drengene 

 19.  IT starter op  

Okt. 1. Høstfest 

 3.  Håndarbejds Caféen starter op  

 26. Ma’ drengene 

Nov. 5.- 27. Julestue i forsamlingshuset 
  hver lørdag /søndag i november   

Dec. 7. Ma’ drengene  

 11. Julebagedag 

2023 
Jan. 18. Ma’ drengene  

Feb. 15. Ma’ drengene 

Mar. 15. Ma’ drengene 

Apr. 19. Ma’ drengene 

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. 

Køb på abonnement:  0 - Udbetaling  0 - Renter  0 - Gebyr 

NYT SYN Nyborg Optik • Nørregade 18 • 5800 Nyborg • tlf. 65 31 10 10 • nytsyn.dk/nyborg 
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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 starter op igen 
den 19. september. 
 
 
Håndarbejde starter 
op igen den 3. okto-
ber.  
 
 

3 hurtige om mig 
Dygtig og professionel behandler 

Flere års erfaring med deltagelse i flere kurser 

Opdateret i de nyeste behandlinger & produkter 

TID TIL  
SELVFORKÆLELSE! 

Jeg tilbyder Lycon voksbehandlinger,  manicure & pedicure 
evt. med CND Shellac, ansigtsbehandling, kropsmassage, 
bryn og vipper, Elleebana lashlift & Browlamination. 

Mine behandlinger er både for kvinder og mænd. 

Care&Beauty By Albjerg, Kogsbøllevej 2,1.th. 

carebyalbjerg@gmail.com  · careandbeautybyalbjerg.dk 40 14 61 46 
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Bestyrelsen 
har ordet ! 

Det er utroligt, at sommeren allerede er ved at gå på hæld. Håber 
alle har haft en god sommer i det fine vejr. 
 
Vi holdt fredagshygge d. 1. juli for anden gang, vi fortsætter og hå-
ber det bliver en fast tradition, hvor flere kunne tænke sig at deltage.  
 
Sommerfesten gik rigtig, rigtig godt. Tak til alle, der var med til at 
gøre det til en hyggelig dag, selv om vi fik besøg af et par regnby-
ger.  
Bestyrelsen var meget skeptiske vedrørende tilmeldinger, da der 5 
dage før sidste tilmelding kun var tilmeldt 12 personer. Det var flot, 
vi blev 74 deltagere.  
Også tak til alle, der var med til det store arbejde med at sætte telt 
og køkken op og tage ned.  
 
Der er fyldt godt op i bogskabet, til glæde for alle læseheste. 
 
Ma’ drengene starter d. 14. sept. Det er tidligere, end vi plejer, til 
gængæld er der ikke Ma’ drenge i november hvor der er julestue i 
forsamlingshuset hele måneden. 
 
Vi glæder os til at se jer til de næste arrangementer. 
 
Som medlem, er I også velkomne til at komme med indlæg til bladet. 
 
Bestyrelsen 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 
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Sort udvalg i blomster og grønsagsfrø fra HORNUM 
Spagnum - Planteskolejord og Plantesække fra HORNUM 
Gødning - Flere varianter · Fiskefoder i spande og sække 

 Til havens fugle - vildfugleblanding •  
 solsikke • mejsebolde • m.m. 

Hjulbyvej 115 - 5800 Nyborg   •    www.ostkorn.dk 

man-fredag  kl. 9-17 
lørdag  kl. 9-12 

Fredags- 
hygge 

Fredag den 2. september 
Kl. 15.00 i forsamlingshuset 

2. september har vi igen fredagshygge. Vi starter kl. 15, og man er 
velkommen til at komme i løbet af eftermiddagen eller aftenen.  
  
Kom og start weekenden med nogle hyggelige timer, mens børnene 
leger og spiller. Der vil være mulighed for at købe kaffe, øl, vand, vin 
og aftensmad. Vi tilbyder en let anretning, så alle der har lyst kan 
deltage.  
  
Der findes spillekort og mange brætspil i forsamlingshuset, som me-
get gerne må komme i brug. 
  
Der er ingen tilmelding til fredagshygge; mød op og lad os få en hyg-
gelig eftermiddag/aften. 
 
Næste dato udmeldes senere. 
 
Bestyrelsen 
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Vi tilbyder kørekort til: 
¨ personbil 
¨ stor trailer 
¨ generhverv 
¨ kontrollerende 
¨ særlig køreundervisning 
¨ rutinetimer 

- er vejen frem. 

Vi har lokaler i 
Nyborg og Svendborg 
Skippergade 1, 1. 
5800 Nyborg 

Toldbodvej 19 
5700 Svendborg 

 
Nu starter vinterens aktiviteter igen.  
 
Mandag den 19. september kl. 19-20.30 starter IT-klubben.  
Slægtsforskning: Vi benytter storskærm til at vise, hvordan man 
kommer i gang med slægtsforskning. Så kan alle deltagere få noget 
ud af det med det samme og komme i gang med deres slægt.  
 
Gamle videoer til USB: Klubben har fået udstyr til at kopiere gamle 
videoer over på USB-pind eller CD-rom. Vi tænker, at der er mange, 
som har gamle private optagelser, som de gerne vil have mulighed 
for at se igen. 
 
Mandag d. 3. oktober kl. 14-17 starter Håndarbejdscaféen, hvor alle 
kan komme med eller uden håndarbejde til en hyggelig eftermiddag.  
 
Både IT og Håndarbejdscafé fortsætter indtil foråret 2023. 

Håndarbejdscafé  
og IT 
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Sands Vinduespudsning 
Vinduespudsning op til 2.sal 

Rentvandsanlæg 
Vask af solceller 

Vask af skilte · Vask af gavl 

22 33 04 82 
www.sandsvinduespudsning.com 
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Tlf: 22 50 70 38 Sandagervej 6, 5854 Gislev 

www.hmhansen.com   info@hmhansen.dk 
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Julestuen flytter til forsamlingshuset. 
 
Julestuen har i mange år holdt til i Den Gamle Købmandsgård i 
Kogsbølle.  
Nu flytter Julestuen til Kogsbølle Forsamlingshus, da Gunnar Henrik-
sen er ved at afvikle sine samlinger. Julestuen takker Gunner Hen-
riksen for alle de 34 skønne år, vi har haft i Den Gamle Købmands-
gård.  
 
Nu starter Julestuen i et helt nyt koncept, hvor vi vil gøre alt for at 
hygge og 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 5/11-2022 og holder åbent til og med 
første søndag i advent 27/11: 
 
Lørdag 5/11  og Søndag 6/11  fra 11 til 17 
Lørdag 12/11  og Søndag 13/11  fra 11 til 17 
Lørdag 19/11  og Søndag 20/11  fra 11 til 17 
Lørdag 26/11  og Søndag 27/11  fra 11 til 17 
 
Vi håber, at mange besøgende vil støtte op om Julestuen i Kogsbøl-
le Forsamlingshus og gøre en god handel af adventsgaver, julepynt, 
gravpynt, marmelade og meget mere til gavn for forsamlingshuset. 
 

Julestue 2022 
 
 

finder du i forsamlingshuset 

Støt vore annoncører ! 
De støtter os. 

Handel lokalt 
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Holdet som stod bag julestuen i købmandsgården,  
håber at se jer alle i forsamlingshuset. 
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Sommerfest 
på legepladsen 

Lørdag den 6. august blev der afholdt sommerfest med deltagelse af 
74 personer, heraf 22 børn.  
 
Vi startede om eftermiddagen med kaffe og hjemmebagt kage fra Eli, 
Else og Erling – 
meget lækkert.  
 
Landsbyrådet hav-
de arrangeret 
Qigong med Trine 
Harries Pedersen 
fra Vindinge, hvor 
både børn og 
voksne deltog. 
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Der var gang i 
leg på lege-
pladsen, og 
der blev bagt 
snobrød af 
både børn og 
voksne om-
kring lejrbålet.  
 
 
Deltagerne 
hyggede sig i 
teltet og på 
pladsen. Vi fik 
lækker mad, 
traditionen tro 
– grillet nakke-
steg og pølser, 
salat og nye 
kartofler. Vi var så heldige, at 
Ma’drengene endnu engang 
havde tilbudt deres hjælp. 
Det er en stor hjælp for be-
styrelsen, at vi kan trække på 
Ma’drengenes ekspertise.  
Efter spisningen blev der 
spillet rundbold. Der var fuld 
gang i festen indtil ved 20.30 
tiden, hvor de yngste skulle 
hjem i seng. De ældre fortsatte til det var mørkt.  
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Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 

Du kan støtte Kogsbølle Beboerforening via dit strøm–
forbrug. Der er link til FynskSupport fra foreningens hjem-
meside 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, som du bruger. Det er 
ikke noget, der bliver lagt oveni 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   

Nu hvor vi alle skal til at bruge el til opvarmning. 

KØB EL 

FynskSupport 
og støt beboerforeningen, det kan blive til mange penge 
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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,- 

MobilePay:  86384 
Kontonr: 5960-8026734 

Udlejningspriser:  Medlemmer  
Hele huset  kr. 2500,- kr. 2000,- 
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 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. november 2022. 
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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 



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 


