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TARUPVVS.DK
V/ SØREN RASMUSSEN
Reparation & nybyggeri

Vand og VVS
- udskiftning af rør, vandhaner og toiletter

Varme
- gas-/oliefyr, ventilation,
fjernvarmeanlæg m.m.

Alternative energikilder
- biobrændsels- og solvarmeanlæg

Smede– og montagearbejde
- altaner, trapper, gelændere m.m.
- plade- og svejsearbejde i rustfrit stål
- tagrender, tagreparationer og nedløb

Grave- og kloakarbejde
www.tarupvvs.dk
Industrivej 16 - 5792 Årslev
mail@tarupvvs.dk - kontor 65 97 24 70

Formanden skriver
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Kære Davindeboere
Rigtig godt nytår til alle - efter et år med gang i adskillige ting her i byen.
Sommerfesten 2019 var igen en hyggelig weekend i gode venner og
naboers lag. Nye ting kom til, og mange frivillige bød ind med deres hjælp.
Stor tak til alle, der var med til, at vi igen fik en god sommerfest.
Senere på sommeren kom så første udgave af Davinde Musik og
Kulturfestival. Og hvilken debut: Stort set udsolgt - perfekt vejr - skøn
musik og kunst. Kirke, forsamlingshus og stævnegård var fyldt med glade
mennesker. Kæmpe tak til arrangørerne og deres hjælpere. Gad vide om de
har mod på at lave endnu en festival? Jeg håber det.
Vi lagde igen denne vinter hus til et samarbejde med AOF og menighedsrådet: Tommy Hansen sang og fortalte om John Mogensen, Jette Albinus
fortalte om ledelse i krig, Hanne Faldborg om den tredje alder, Olav Visby
sang og fortalte om Kim Larsen, og Jens Andersen fortalte om sit
samarbejde med Kim Larsen om hans biografi.
Samarbejdet med AOF fortsætter sæsonen ud, men vi er nødt til at
revurdere det. Tilslutningen har været temmelig svingende.
Den 24. januar var der fuldt hus til koncerten med Allan Olsen. Et par
fornøjelige timer med en trubadur, der gav os en hyggelig aften.
Creedence Clearwater Repeated kommer og spiller fredag d. 20 marts.
Billetsalget er i fuld gang, tæt på halvdelen er allerede solgt, så hvis du vil
være sikker på at komme med, så gå ind på Davinde.info og køb billet.
Desværre måtte vi aflyse vinterfest grundet for få tilmeldinger. Det samme
gælder desværre også for Matador-musikforedraget d. 6. februar.
Slutteligt kan jeg sige at vi går med krydsede fingre for, at Odense
kommunes bydelspulje igen ser velvilligt på vores ansøgning. Indenfor den
næste måned får vi besked, om de bevilliger penge til renovering af
forsamlingshusets tag.
Jeg håber, at der i 2020 vil være massiv opbakning til de ting, som
ihærdige sjæle arrangerer i vores dejlige samfund.
Følg med på Davinde.info, eller kik i aktivitetskalenderen her i bladet.
På bestyrelsens vegne
Jens Højager

Davinde menighedsråd
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I Davinde menighedsråd arbejder vi for tiden med to konkrete projekter.
Vi har af Hjallese provsti, som vi hører under,
fået bevilget et beløb til et nyt håndvævet
kortæppe, dvs. tæppet mellem alteret og
knæfaldet. Vi har kontakt til to meget erfarne
vævere, der i februar begynder vævningen af
tæppet, der som motiv har stiliserede vinblades
skiftende farver gennem året.
Vi får hermed et stykke moderne kirkekunst ind i
kirken. Det nuværende kortæppe er et kedeligt
gråt tæppe, så det nye tæppe vil friske vældigt op
i kirken. Tæppet vil blive vævet på Statens
Værksteder for Kunst, der har en tæppevæv, der
er bred nok til at kunne væve så bredt et tæppe.
Det andet projekt, vi har i gang, er projektet med det kommende anneks til
kirken. Annekset skal, som tidligere beskrevet i beboerbladet, ligge, hvor
det nuværende redskabsskur ligger.
Det var et krav fra provstiet, at huset skulle bygges i træ. Menighedsrådet
har fået en anerkendt arkitekt, Anna Mette Exner fra Aarhus, til at tegne
huset, der skal indeholde toilet, handikaptoilet, et lille køkken samt et
mindre mødelokale.
Det vil blive en væsentlig forbedring af serviceniveauet for kirkegængerne,
når annekset står færdigt. Alle formaliteter er dog ikke på plads endnu,
men vi forventer, at annekset kan blive bygget i 2021.
Menighedsrådet v/ Ole Thestrup Hansen

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS

 Alt gravearbejde udføres med rendegraver eller minigraver
 Udgravning af indkørsel & planering til flisebelægning
 Stubfræsning med minigraver & opgravning af stub, hæk mm.
 Pasning af markveje  Anlægsarbejde  Nedbrydning
 Belægningsopgaver  Kloak & dræn
 Snerydning
Entreprenør Frank Jensen  Sanderumgårdvej 31  5220 Odense SØ
61 27 10 70  frank@fj-entreprenoer.dk
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Sanderumgaard

Kære gæst
Inden vi ser os om, er der gået 10 år, siden Den romantiske Have blev genindviet.
Det skal selvfølgelig fejres, og vi er ved at lægge sidste hånd på en dag til
festligholdelse. Herom senere.
Meget er sket i forløbet. Haven vokser til og udvikler sig med stor hjælp af
”Havens Venner”. Nye bede og beplantninger kommer til, og frugttræer og
roser begynder virkelig at fylde i området ved Sommerlyst.
Sidefløjene ved gårdspladsen udvikler sig også, idet et nyt stort lokale på
over 100 m2 kommer i brug til forårsmarkedet søndag d. 3. maj i år.
Også markedet har virkeligt udviklet
sig. Det har nu 158 standpladser, og i
år kommer der et foredragstelt med
haverelaterede foredragsholdere.
Ved siden af herskabsstalden bliver
det gamle Seletøjsrum nu indrettet, så man kan sidde inde og slappe af,
hvis vejret skulle drille.
Asparges er blevet en del af grøntsagsproduktionen på gården.
Ud over Meny Mågebakken og Coop
Kerteminde er de sidste aftaler også
ved at være i hus.
Vi forsøger herudover også en mulighed for selv-afhentning af asparges
med samtidigt besøg i cafeen.
Læs mere om det på vores hjemmeside: www.sanderumgaaard.dk
Bedste hilsner og på gensyn
Susanne og Erik Vind
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Aktivitetskalender, fotos & info

På denne side omtales et udpluk af sæsonens
aktiviteter i Davinde Beboer og forsamlingshus,
Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ.
Se aktivitetskalenderen til højre og følg med på
byens opslagstavler, website og facebookside.
Tirsdag d. 3. marts 2020 kl. 18 (kr. 200, inkl. mad og foredrag)
Fællesspisning og foredrag med den kendte kok Claus Holm. Det bedste
rum i hjemmet er køkkenet. Her opstår snakken, kærligheden og magien.
Det, vi har til fælles, er at spise - spise godt. Læs mere side 10.
Flere foredrag arrangeres i samarb. med AOF.
For mere information:
aftenskole.aof.dk. - søg på ordet Davinde.
Billetter kan købes på AOF’s hjemmeside
eller i døren fra en halv time inden start.
Fredag d. 20. marts 2020 kl. 20-22 (kr. 150, inkl. kaffe og kage)
Creedence Clearwater Repeated spiller klassikerne og et udsnit af det
fantastiske bagkatalog med stor respekt og kærlighed for det originale
materiale. Velkommen til en fed rockkoncert i huset. Læs mere side 11.

Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden Davinde, når vi nærmer os.
Tirsdag d. 14. april 2020 kl. 19.30-21.30 (kr. 75, inkl. kaffe og kage)
Gitte Holtze besluttede efter en voldsom personlig nedtur at gå 4.265 km
gennem den amerikanske vildmark. Hør om Gittes udfordrende vandretur
og om at lære at slippe behovet for kontrol. Læs mere på www.aof.dk.

Aktivitetskalender, 1. halvår 2020

9

Fyraftensgudstjeneste kl. 17: fløjtenist Rikke Petersen
Spiseaften kl. 18
Foredrag v/ Claus Holm kl. 19.30 (se s. 10)

03.03.20

Koncert m. Vini Iuel & ensemble kl. 16
- v/ menighedsrådet i kirken (gratis, se kirkeblad)

15.03.20

Koncert m. Creedence Clearwater Repeated (se s. 11)

20.03.20

Spiseaften i huset kl. 18

07.04.20

Foredrag v/ Gitte Holtze ’Fra Mexico til Canada’ kl. 19.30

14.04.20

Herreværelset: Musikalsk causeri og fortælling
v/ Villy Søvndal og Jens Hjort-Pedersen kl. 16
- v/ menighedsrådet i kirken (gratis, se kirkeblad)

19.04.20

Affaldsindsamling, samling kl. 10 v/ stævnetræet

26.04.20

Forårsmarked Sanderumgaard

03.05.20

Spiseaften på sportspladsen kl. 18

05.05.20

Gudstjeneste ved Davinde sø, St. Bededag kl. 9.30
- v/ menighedsrådet (se kirkeblad)

08.05.20

Orienteringsmøde kl. 19 (før valg d. 15.09.)
- v/ menighedsrådet i forsamlingshuset (se kirkeblad)

12.05.20

Foredrag v/ Tom: ’Når en fejl koster 7 års fængsel’ kl. 19
- v/ menighedsrådet i kirken (gratis, se kirkeblad)

19.05.20

Friluftsgudstj. på Sanderumgaard, 2. pinsedag kl. 11
Spiseaften på sportspladsen kl. 18
Spiseaften på sportspladsen kl. 18

01.06.20
02.06.20
07.07.20

Spiseaften på sportspladsen kl. 18

04.08.20

Sommerfest på sportspladsen - sæt kryds i kalenderen

15.08.20
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Mad med Claus Holm

Kom til fællesspisning tirsdag d. 3. marts kl. 18.
Efter spisningen er der foredrag kl. 19.30 med
kokken Claus Holm.
Det bedste rum i hjemmet er køkkenet.
Her opstår snakken, kærligheden og magien. Det,
vi har til fælles, er at spise - spise godt.
Vi skal huske at smage på alt, så smager alt på
os.
Vi kommer hele vejen rundt, når kuglelynet fra Sydfyn ruller sig ud i mad,
kærlighed og kaos.
Foredraget arrangeres i samarbejde mellem AOF og Davinde Beboer- &
Forsamlingshus.
Foredrag inkl. kaffe og kage: 150 kr.
Foredrag, middag og kaffe og kage: 200 kr.

Rockkoncert i huset
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Creedence Clearwater Repeated gæster Davinde for samlingshus den
20. marts 2020.
Danmarks mest autentiske Creedence Clearwater Revival-band spiller sange som Bad
Moon Rising, Have You Ever Seen The
Rain, Down On The Corner, Proud Mary,
Up Around The Bend, Lodi og Who’ll Stop
The Rain, dvs. nogle af de største klassikere
i rockhistorien.
I selskab med Creedence Clearwater Repeated kan du opleve både klassikerne og et bredt udsnit af det fantastiske bagkatalog. Sangene spilles med
stor respekt og kærlighed for det originale materiale, og det er som at høre
CCR anno 1969 - bare 50 år senere!
At der stadigvæk er stor begejstring for CCR bekræftes af udsolgte koncerter i hele Danmark lige fra Brovst til Brøndby.
Bandet består af 4 erfarne musikere, og det lydmæssige touch sættes af den
erfarne lydmand ”Charlie”, der er sidste ingrediens i et magisk tilbageblik i
tiden.
Billetter á kr. 150 kan købes via davinde.info. V el mødt.

Davinde Bogbyttebiks
Byt en bog til en anden
- der er normalt mange at vælge
i mellem i bygningen ved siden af
sprøjtehuset på Bygaden.
Alle er velkomne her - også til et
hurtigt servicetjek af cyklen
i bikestationen.
Tak til Lis for husly 

Vær med til at passe

Den Romantiske Have
”Havens venner”
www.sanderumgaard.dk

Affaldsindsamling 2020
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Beboerforeningen deltager igen i år i Danmarks Naturfredningsforenings
nationale affaldsindsamling.
Datoen er søndag d 26. april, og vi mødes v. stævnetr æet kl. 10.
Ruterne uddelegeres, affaldssække udleveres, og der instrueres i reglerne
for indsamlingen. Vi skal nemlig sortere og registrere affaldet.
Husk arbejdshandsker samt helst en form for refleksvest. Hvis man har en
cykeltrailer, er den god at have med.
Når vi er færdige, er der en pølse og øl eller vand.
Kom og vær med til at forskønne vores dejlige lille
by, samt dens nærmeste indfaldsveje.
Mvh.
Davinde Beboerforening
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Davinde Vandværk

Bestyrelsen & information
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Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem

Jens H. Jørgensen ..jens.hojager@gmail.com .....3053 3059
Kim Nielsen ............post@fynshavedesign.dk .....4079 7187
Birgit Nygaard .......bny@rescandi.dk ..................2943 6933
Thomas Petersen ....thomas@peterfam.dk ............4016 3421
Erik Nissen .............davnissen@gmail.com ..........6127 6082
Benedicte Nielsen ...benedictesnielsen@gmail.com
..............................................2292 1286
Medlem Lars Østergaard .....larsb22@hotmail.com ..........5045 8198
Suppl.
Suppl.

Christian Nielsen....c.lund@live.dk ......................2876 2508
Arnold Gjeset .........arnoldgjeset@gmail.com ......2883 8876

Områdeansvarlige
Udlejning .......... Mogens Bladt Hansen ................. mail@davinde.info
PR/sponsorer ..... Jens
Kultur ................ Jens
Vedligehold....... Erik, Arnold og Christian
Hjemmeside ...... Thomas
Beboerblad ........ Ivan (red.) & Jørgen (opsætning/layout)
Festudvalg ......... Jens, Birgit, Kim & Benedicte
Børnekultur ....... Maren, Jane, Trine, Maria & Pernille

For flere informationer: følg med på

 byens opslagstavler
 www.davinde.info
 FB-grupperne Davinde samt Davinde Beboer og Forsamlingshus
OBS: Hvis du ønsker stævneflaget hejst, så giv besked til Lis
et par dage i forvejen på tlf. 6597 3446 eller 4142 4866.
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Støtteforhold og leje af huset

Årligt støttebidrag (september-august) på kr. 250 til Davinde Beboer- &
Forsamlingshus kan indbetales til husets konto i Sparekassen Fyn, kontonummer 0828 0000568376. Husk at skrive navn og adresse i infofeltet.
Du kan også overføre pengene til MobilePay-nr. 97503.
Leje af forsamlingshuset aftales med udlejer en, som ger ne viser huset
frem. Udlejer kan træffes på mail@davinde.info
Lejeprisen er kr. 3.800 for leje af forsamlingshuset en
hel weekend. Til fx dagsmøder og mindehøjtideligheder kan den store sal lejes på hverdage for kr. 2.300
og den lille sal for kr. 1.000.
Læs mere om leje af huset på www.davinde.info

Spiseaftener i forsamlingshuset 2020
Vi byder velkommen til spiseaftener i forsamlingshuset.
Vi begynder altid kl. 18, og du finder info om datoer,
madlavningshold og menuer herunder.
Menuen koster kr. 65 for voksne (+12 år). Små børn på 0-3 år deltager
gratis, og for børn på 4-12 år er prisen kr. 25. Salg af øl, vin og vand.
Måned
Madlavningshold
03.03.2020 Kirsten, Martha, Martin, Lis,
Jens Peter, Anne Lise og Mogens
07.04.2020 Eva, Erik, Elisabeth, Erik og Erik

Menu
Fisk
Thaikylling, ris og salat

I månederne maj-august er der spiseaften den første tirsdag i hver af månederne på sportspladsen. Medbring selv mad og service.
Vi tænder op i grillen, så du kan tilberede dit kød el.a.
Fra primo september mødes vi så igen til spiseaftener i forsamlingshuset.

