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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 Bøjdenvej 69 D 

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 



Dec. 7. Ma’ drengene  

 11. Julehygge 

2023 

Jan. 13. Fredagshygge 

 18. Ma’ drengene 

 26. Generalforsamling  

Feb. 15. Ma’ drengene 

 26. Fastelavn 

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. 



5 www.kogsboelle-beboerforening.dk 

Håndarbejds 
Caféen 
Hver mandag eftermiddag   

fra 14 til 17  i  
Forsamlingshuset. 

Kontaktperson: 
Hanne Hansen tlf. 23 71 81 28 

IT-klubben 
Hver mandag aften   

fra 19 til 21  i  
Forsamlingshuset. 

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

IT holder juleferie fra 
den 19. december. Vi 
starter igen den  
9. januar. 
 
 
Håndarbejde holder 
juleferie fra den 5. de-
cember. Vi starter igen 
mandag den 9. januar. 

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 ! 

Så gik den sensommer, ja det har nærmest været sommer hele efter-
året. Fredagshygge og høstfesten har været godt besøgt, hvor alle 
får en god snak og hygger sig.  

Der er et stort generationsskifte i gang i Kogsbølle. De ældre flytter 
og yngre mennesker kommer til. Vi håber, at de nye ”Kogsbøller” vil 
benytte sig af foreningens aktiviteter.  

På grund af de høje energipriser har bestyrelsen undersøgt alternati-
ve energikilder, det er vi pt. gået bort fra igen, da etablering, holdt 
op imod vores energiforbrug, ikke kan betale sig.  

I skrivende stund er julestuen startet i forsamlingshuset, og er kom-
met godt fra start, det ser ud til at kunderne godt kan finde os.  

Vi ser frem til vinterens arrangementer, Ma’ drengene, Julehygge/
bagedag, og generalforsamlingen i januar. 

Se omtale her i bladet. 
 
Som medlem, er I også meget velkomne til at komme med noget til 
bladet. 
 
Bestyrelsen 

Bøjdenvej 3-5, Nyborg 

63 31 66 00 
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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 

Traditionen tro tændes julebelysningen i træet ved busvendepladsen 
igen i år (medmindre kommunen beslutter noget andet).  

I år vil Landsbyrådet gerne invitere alle med, fredag d. 2. decem-
ber kl. ca. 15.50, hvor vi sammen synger et par julesange, og der vil 
være honningjulehjerter til alle børn. Da forsamlingshuset er udlejet 
den dag, vil arrangementet udelukkende foregå rundt om træet.  

Vi glæder os til at se så mange som muligt - giv gerne en tilkendegi-
velse af om du/I deltager (især hvis det er med børn!). Arrangemen-
tet vil også være at finde som begivenhed på Facebook. Send en 
sms til 28852067 eller tilmeld dig på facebookgruppen. 

 

 

med julehilsner fra 

Landsbyrådet ved kontaktperson Ulla Spinty-Mossin 

Juletræstænding 
    i Kogsbølle 
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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 m.m. •  
 Til fyret - træpiller i sække og god kvalitet. 

Hjulbyvej 115 - 5800 Nyborg   •    www.ostkorn.dk 

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

Julehygge 
søndag den 11. december kl. 14 

Julestemningen plejer at være i top, når vi mødes og julehygger i 
forsamlingshuset. Vi starter kl. 14.00, og der vil være gløgg og æb-
leskiver og mulighed for at deltage i forskellige juleaktiviteter. 
  
Man kan fx. bage småkager eller lave konfekt, som vi kan bytte ind-
byrdes (medbring selv dej/ingredienser, og husk dåser, poser eller 
små glas). 

Vi sætter også et juletræ op, som vi pynter i fællesskab med den 
pynt, vi klipper ved klippe-klistre-bordet. Vi skal selvfølgelig også 
danse om juletræet! Og hvem ved, måske er der en lille sød overra-
skelse til børnene :-) 

Kl. 17.30 er der risengrød og nisseøl / saftevand. (Vi laver både alm. 
og mælkefri risengrød).  

Pris:  Voksne 30 kr.   
  Børn gratis 
  
Tilmelding er ikke påkrævet, men hvis man ved, man kommer, må 
man gerne sende en sms til Anne på 30284029 eller skrive det i fa-
cebookbegivenheden, så vi har lidt at rette os efter, når vi skal købe 
ind.  
  
Mange julehilsner fra 
Landsbyrådet og Beboerforeningen 
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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 

Fredags- 
hygge 

Fredag den 13. januar 2023 

Kl. 15.00 i forsamlingshuset 

13. januar har vi igen fredagshygge. Vi starter kl. 15, og man er vel-
kommen 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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Indkaldelse til Ordinær 

Generalforsamling 
Torsdag den 26. januar 2023 

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 udlej-
ningspris for forsamlingshuset.  

 Valg til bestyrelsen. 
 På valg er: Inga Nielsen 
  Tommy Letvinka 
  Eli Møller 
  Pia Hellegaard 
   

 Valg af 2 suppleanter.  
 På valg er: Søren Larsen 
  Nyvalg 

 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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Støt vore annoncører ! 
De støtter os. 

Handel lokalt 

Ikke lørdag i 
vinterhalvåret 



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.  
 
Søndag den 26. februar kl.14 invi-
terer vi derfor alle børn og deres 
familier til en hyggelig eftermiddag 
i forsamlingshuset. Kom udklædt, 
både børn og voksne, og deltag i 
kåringen af de bedst udklædte. 
  
Når vi har slået katten af tønden, 
og børnene har fordelt tøndens ind-
hold imellem sig, kårer vi kattekon-
gen og kattedronningen, samt 
bedst udklædte barn og voksen!  
  
Derudover sæl-
ges der øl, soda-
vand, kaffe og 
fastelavnsboller. 
  
Tilmelding:  
Der bliver sendt 
en løbeseddel 
ud, når tiden 
nærmer sig. 
  
Bestyrelsen 
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Så holder vi 

Fastelavn 
søndag den 26. februar 

i Forsamlingshuset 

Foto fra 2022 

Foto fra et tidligere arrangement 
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Håndarbejds- 
Caféen 

IT-klubben 

IT-klubben har ikke haft den store aktivitet endnu, men glæder os til 
rigtig at komme i gang med de gamle skrifter. Vi holder julelukket fra 
19. december til 9. januar 2023. 
 
 
Håndarbejdscaféen har rigtig god tilslutning. Alle hygger sig og 
snakken går livligt over strikkepinde og hæklenåle. Vi drikker kaffe 
og skiftes til at have kaffebrød med. Vi holder julelukket fra 5. de-
cember til 9. januar 2023. 
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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 

Læsehesten! 
Bogskabet 

Nu går vi mod vinteren, og det er tid til de indendørs sysler. Der er 
masser af bøger i reolen bag forsamlingshuset under overdæknin-
gen.  

Du kan også aflevere de bøger, som du ikke har brug for mere. Så 
find dig en god bog til vinterens læsning og byt til en anden, når den 
er læst.  

Julestuen flyttede til Kogsbølle Forsamlingshus fra Den Gamle Køb-
mandsgård. Gunnar Henriksen er flyttet, og købmandsgården er sat 
til salg. 

I skrivende stund (efter 2. weekend i julestuen) har salget i julestuen 
overgået alle forventninger. Så tvivlen – kommer der nogen gæster? 
– kan de finde julestuen? – er i den grad gjort til skamme.  

Vi håber, at den sidste weekend i julestuen bliver lige så aktiv som 
de foregående. 

Bladredaktionen. 

Julestue 2022 
i forsamlingshuset 
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Tlf: 22 50 70 38 Sandagervej 6, 5854 Gislev 

www.hmhansen.dk   info@hmhansen.dk 

Bestyrelsen og bladredaktionen ønsker alle bladets læsere en rigtig 
glædelig jul og godt nytår 2023. 

Vi håber, at I kommer godt ind i det nye år. 
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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. februar 2023. 

 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 2023. 
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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 


