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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
Det er et noget atypisk forår, vi har lagt bag os. Hvor huset normalt
summer af aktivitet i forbindelse med spiseaftener, forårets konfirmationer,
runde fødselsdage og andre fester, har der været helt stille.
Mogens, der står for udlejningerne, har fået flyttet rundt på de fleste
arrangementer, og med planlagte dobbeltbookinger i weekender (fest både
lørdag og søndag med reduktion i prisen) kan vi heldigvis nøjes med
tilbagebetaling for 3 arrangementer. Huset skal nok overleve, men årets
resultat vil uvægerligt blive påvirket af situationen.
På grund af coronaen valgte vi også at aflyse Skt. Hansbålet ved søen.
Ligeledes har der ikke været tændt grill på sportspladsen, som vi plejer.
Koncerten med Creedence Clearwater Repeated er rykket til d. 2.10.
Nu lysner det heldigvis. Inden længe er det igen tid for sommerfesten. Af
flere grunde men især pga. de gældende afstandskrav har vi i år valgt at
undlade teltet og i stedet spise i huset. Vi sparer også 7-8.000 kr., som vi
sikkert godt kan bruge andetsteds. Igen i år håber vi på, at mange vil give
en hånd med, så alle kan få en god fest uden at blive overbebyrdede.
Årslev Tømrerforretning er i øjeblikket i fuld gang med at skifte taget på
huset. Der monteres også 2 udluftningsvinduer i tagryggen, så vi slipper for
åbne vinduer på varme aftener. Stor tak til Odense Kommunes bydelspulje.
Vi har også søgt midler til at etablere lys på multi- og petanquebanerne
samt gennem skoven til forsamlingshuset. Marius Pedersen fonden har
givet tilsagn på halvdelen, og vi søger at finde de resterende 50.000 kr.
Der er flere der har efterlyst en mail-/sms-liste til nyheder og
informationer. Ikke alle er på Facebook hele tiden, så send en mail/sms
med dine kontaktinformationer til et bestyrelsesmedlem, og så skal vi
forsøge at lave et system, der fungerer til alles tilfredsstillelse.
I den kommende sæson har vi valgt ikke at lave en masse foredrag i
samarbejde med AOF pga. lav deltagelse. Se aktivitetskalenderen.
Coronaen er skyld i, at vi endnu ikke har fået sat madhold på til 2020/21.
Den første spiseaften i september er derfor en grillaften på sportspladsen.
Årets generalforsamling bliver torsdag d. 17. september. Birgit har valgt at
stoppe efter mange års stort arbejde. Hvis der er nogen, der kunne tænke
sig at blive en del af bestyrelsen, så tag fat i et af bestyrelsens medlemmer.
På bestyrelsens vegne
Jens Højager

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS

Davinde Menighedsråd
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Jeg har i en tidligere udgave af beboerbladet
fortalt, at menighedsrådet har fået bevilget
penge til et nyt håndvævet kortæppe, som vil
pynte i kirken som et stykke nutidig kirkekunst. Arbejdet med vævningen er nu godt i
gang, selvom også dette arbejde er blevet
noget forsinket som følge af corona-krisen.
Tæppet forventes færdigt sidst i september og
vil blive pålagt primo oktober. Der er aftalt en
indvielses-gudstjeneste søndag den 8.
november kl. 14, hvor også de to vævere vil
komme og fortælle lidt om arbejdet med
tæppet.
Et andet projekt, som vi har arbejdet med, og som nu er godt i gang, er
arbejdet med et anneks til kirken. Da landet lukkede ned i marts som følge
af corona-udbruddet, blev statslige institutioner bedt om at sætte planlagte
offentlige byggeprojekter i gang for at få gang i økonomien. På samme
måde blev Davinde Menighedsråd bedt om at sætte turbo på projektet med
annekset, så også vi kunne være med til at sætte lidt gang i økonomien.
Annekset skal bygges i træ og skal ligge, hvor graverens nuværende
redskabsskur ligger. Annekset skal indeholde et toilet, et handicap-toilet, et
lille køkken og et møderum.

Annekset vil betyde en væsentlig service-forbedring for kirkegængerne og
for kirketjeneren, der så ikke mere skal gå hele den lange vej ned ad
bakken til det gamle graverhus, hvor der er et lille køkken, for at lave
kirkekaffe o.a. Det nuværende toilet, der ligger i samme bygning, er også
nedslidt og forældet med dårlige adgangsforhold.
Davinde Menighedsråd v/ Ole Thestrup Hansen

 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

Sanderumgaard

7

Det har unægteligt været et anderledes forår. Med den meget plads, der er i
haven, var det oplagt at åbne op for en ”fri-zone” i april-maj. Det blev taget rigtig godt imod, og vi har fået fornyet vores gæsteklientel. Nu kigger
vi frem mod høstmarkedet søndag den 13. september, men intet er afgjort
omkring gennemførelse, før vi ser forsamlingstallene primo august.
Der er blevet arbejdet med det nye store rum i sidefløjen, og med lidt held
blev asparges-lørdagssalget gennemført. Det gik godt og vil blive gentaget
næste år og forhåbentlig endnu bedre, når situationen er blevet mere normal. Vi glæder os også til at tage det renoverede saddelrum i brug.
Haven udvikler sig - der er sket meget på 10 år. De mange ”små rum” er
vokset til, så man næsten kan blive væk derude. Det er utroligt, hvad HAVENS VENNER overkommer, de er med overalt! Skulle der være nogen,
der har lyst til at være med, så er man hjertelig velkommen.
Det næste projekt er pæoner i større stil. Efter flere års tilløb og dyrkning
ved Maries Hvile bliver der nu et nyt sted ved den bagerste valnøddelund superflot at se på, når man går langs åen.
De bedste sommerhilsner og på gensyn fra Susanne og Erik V ind
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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. 8. september 2020 kl. 19.30 (kr. 75 inkl. kaffe og kage)
Gitte Holtze fortæller om sin ultimative vandretur på 4.265 km gennem
den amerikanske vildmark - en tur, der bød på nærmest uovervindelige
udfordringer men også øget selvværd og refleksioner over fx livskontrol.
Foredrag arrangeres i samarbejde med
AOF: aftenskole.aof.dk - søg: Davinde.
Billetter kan købes på AOF’s hjemmeside eller i døren fra
en halv time inden start.
Fredag d. 2. oktober 2020 kl. 20-22 (kr. 150, salg af øl/vand)
Creedence Clearwater Repeated spiller klassikerne og et udsnit af det
fantastiske bagkatalog med stor kærlighed og respekt for det originale
materiale. Velkommen til en fed rockkoncert i huset. Læs mere side 11.

Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden, når vi nærmer os: Davinde Beboer- og
Forsamlingshus.
Tirsdag d. 3. november 2020 kl. 20-21.45 (kr. 100 inkl. kaffe og kage)
Tarok, en legende på travbanen. Jørn og Ingelise Laursen fortæller om
det eventyr, som hele familien fik sammen med Tarok. Et personligt og
humoristisk foredrag om en unik og stærk hest med et enestående talent.

Aktivitetskalender, 2. halvår 2020
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Orienteringsmøde før menighedsrådsvalg kl. 19
13.08.20
Sommerfest på sportspladsen (se omdelt flyer og s. 10) 21.-22.08.20
Fyraftensgudstjeneste kl. 17: Musik og sang
01.09.20
Grillaften kl. 18 på sportspladsen
Konfirmation i Davinde Kirke kl. 11.30
06.09.20
Foredrag v/ Gitte Holtze: ’Fra Mexico til Canada’ kl. 19.30
08.09.20
Indvielse af ’Oves Bænk’ v/ nedkørslen til Phønix kl. 17
09.09.20
Davinde Vandværks generalforsamling kl. 18.30 (se s. 11)
Kend dit Davinde: Fyn i krig (4) i kirken kl. 18
10.09.20
Høstmarked på Sanderumgaard kl. 10-16 (entré 40 kr.)
13.09.20
Menighedsrådsvalg i forsamlingshuset kl. 19
15.09.20
Generalforsamling i Beboerforeningen kl. 19 (se s. 10)
17.09.20
Affaldsindsamling i Davinde - fra stævnetræet kl. 10
19.09.20
Koncert m. Creedence Clearwater Repeated (se s. 11)
02.10.20
Fyraftensgudstjeneste kl. 17: Sang v/ Søren Ulrichs
06.10.20
Spiseaften kl. 18
Pilgrimsvandring v/ Anette F. Schultz fra kirken kl. 10
18.10.20
Koncert m/ Palle Mikkelborg i kirken kl. 19 (kr. 100)
21.10.20
Fyraftensgudstjeneste kl. 17: Lunau & Sund
Spiseaften kl. 18
03.11.20
Foredrag v/ Jørn Laursen: ’Tarok’ kl. 20 (se s. 13)
Indvielse af nyt altertæppe i kirken kl. 14 (se s. 5)
08.11.20
’Herreværelset’ - sangcauseri i kirken m/ Villy Søvndal
12.11.20
Foredrag m/ skuespiller Henning Jensen i huset kl. 18
18.11.20
Spiseaften kl. 18
01.12.20
Vini Iuel Julekoncert i kirken kl. 16
03.12.20
Spiseaften kl. 18
05.01.21
Spiseaften kl. 18
02.02.21
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Orienteringsmøde om MR-valg

Davinde menighedsråd holder orienteringsmøde torsdag den 13. august
kl. 19 i Davinde For samlingshus i den lille sal ovenpå for at or ienter e
om menighedsrådsvalget den 15. september. Hør om kirkens vigtige arbejde i Davinde og behovet for måske netop din indsats i menighedsrådet.

Sommerfest 2020
Vi gentager selvfølgelig også her i 2020 vores traditionsrige sommerfest.
Datoerne er fredag den 21. og lørdag den 22. august, og aktiviteterne finder
sted på sportspladsen samt foran og i forsamlingshuset.
Der rejses ikke telt på pladsen i år, hvorfor spisningen gennemføres i huset.

Indvielse af Oves Bænk
Indvielse af ’Oves Bænk’ v/ Gitte Overgård onsdag den 9. september kl. 17
på hjørnet ved nedkørslen til Phønix-området. A lle er velkomne.
Evt. donationer til bænken modtages med tak på MobilePay 4011 9342.

Generalforsamling i forsamlingshuset
Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus holder generalforsamling torsdag den 17. september kl. 19. Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kom og hør om foreningens arbejde og hvad, der for tiden er på tegnebrættet. Giv din mening til kende og rund aftenen af med en bid brød. V el mødt.

Davinde Vandværk informerer
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Generalforsamling
Davinde Vandværks årlige generalforsamling var planlagt til afholdelse i
marts, men Corona-situationen nødvendiggjorde desværre en udskydelse.
Med lysere tider og genåbning i sigte har vi nu forsigtigt planlagt generalforsamling onsdag d. 9. september kl. 18.30. Alle er meget velkomne.
Ledningsbrud
I starten af juni havde vi et ledningsbrud på Udlodgyden.
Lokalisering og reparation af skaden medførte desværre et større gravearbejde med store konsekvenser for en privat have. Vandværkets drift var
hurtigt normaliseret, men den samlede reetablering er ikke afsluttet endnu.
Drift - Vandboringen
Efter en nylig defekt i vandværkets pumpehus anvender vi på nuværende
tidspunkt nødforsyningen fra Odense. En borings-inspektion har vist behov
for renoveringer af vandværkets boring, og indtil dette er gennemført vil
forsyningen fortsat være fra Odense. Forsyningssituationen for de enkelte
forbrugere bør ikke være påvirket, men Odense kører med et lidt lavere
vandtryk, hvilket vi ikke kan regulere.
Vi ser frem til at kunne give nærmere information på generalforsamlingen.
Davinde Vandværk v/ Erik Simonsen

Rockkoncert i huset
Creedence Clearwater Repeated spiller i for samlingshuset fredag den 2. oktober 2020.
Danmarks mest autentiske Creedence Clearwater
Revival-band spiller klassikere som Bad Moon
Rising, Have You Ever Seen The Rain, Down On
The Corner m.fl. fra bandets store bagkatalog.
Creedence Clearwater Repeated spiller sangene med stor respekt og kærlighed for det originale materiale, og det er som at høre CCR anno 1969 bare 50 år senere!
Bandet består af 4 erfarne musikere, og det lydmæssige touch sættes af den
erfarne lydmand ”Charlie”, der er sidste ingrediens i et magisk tilbageblik.
Billetter á kr. 150 kan købes via davinde.info. V el mødt.
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Havekoncert

Lørdag d. 27. juni var der operastemning i Davinde.
Operasanger Emma Oemann, skuespiller Søren
Ulrichs samt organist Tina Christiansen gav 2 fantastiske koncerter i løbet af dagen. Der var både opera,
operette og musical på Udlodgyden 35.
En herlig oplevelse, hvortil der kunne købes kolde øl
ved ølsommelier Jakob Højager.

Foredrag om legenden Tarok
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Unge Laursen, er De klar over, at De har en helt fantastisk stærk hest?
Disse ord kom fra en dyrlæge, der efter et hårdt løb
tjekkede Tarok. Og disse ord tog unge Jørn Laursen
ind i sit hjerte. Og den 19. februar 1975, da Tarok var
3 år, skrev Jørn Laursen de berømte ord ”En stjerne er
født” på målfotoet. Tarok levede fra 1972 til 1981 og
fik tilnavnet ”Dannebrog på fire ben”.
Jørn og Ingelise Laursen fortæller tirsdag den 3. november 2020 om det
enestående eventyr, som hele familien Laursen fik sammen med Tarok.

Vær med til at passe

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

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 
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Davinde Vandværk

Bestyrelsen & information
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Formand Jens H. Jørgensen ..jens.hojager@gmail.com .....3053 3059
Næstfmd. Kim Nielsen ............post@fynshavedesign.dk .....4079 7187
Sekretær Thomas Petersen ....thomas@peterfam.dk ............4016 3421
Medlem Erik Nissen .............davnissen@gmail.com .........6127 6082
Medlem Benedicte Nielsen ...benedictesnielsen@gmail.com
..............................................2292 1286
Medlem Lars Østergaard .....larsb22@hotmail.com ..........5045 8198
Suppl.
Christian Nielsen....c.lund@live.dk ......................2876 2508
Suppl.
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 og websiden www.davinde.info
 FB-grupperne Davinde samt Davinde Beboer og Forsamlingshus
 Hvis du ønsker besked om aktiviteter via mail eller sms, så send
gerne en mail/sms til et bestyrelsesmedlem med din kontaktinfo.
OBS: Hvis du ønsker stævneflaget hejst, så giv besked til Lis A.
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 2020-21
Vi byder også i denne nye sæson velkommen til spiseaftener.
Vi begynder altid kl. 18 i forsamlingshuset, 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
01.09.2020
06.10.2020
03.11.2020
01.12.2020
05.01.2021

Madlavningshold
Menu
Alle - på sportspladsen
Medbring selv til grillen
Afventer (følg FB-gruppen Davinde)
Afventer (følg FB-gruppen Davinde)
Carsten Kok m.fl.
Julemad
Henriksen, Nielsen, Martinsen
og Nygaard
Afventer
02.02.2021 Gitte, Bendte, Jens, Inger & Jørgen Gule ærter
02.03.2021 Afventer (følg FB-gruppen Davinde)
06.04.2021 Afventer (følg FB-gruppen Davinde)

