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Davinde Beboer& Forsamlingshus

B eboerblad

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
Coronaen har raset igen, og vi har været nødt til at lukke forsamlingshuset
og dens aktiviteter hen over vinteren. Vi håber, fra bestyrelsens side, at alle
er kommet godt ind i det nye år på trods af nye restriktioner, som er
kommet og gået igen, og med en variant af Corona, der er mere smittende
end nogensinde før.
Ved de sidste spiseaftener har vi reklameret for at inddrage frivillige i
projekter og begivenheder i byen, og sikke en opbakning der har været!
Vi glæder os over den store entusiasme, og vi vil fra bestyrelsens side
forsøge at inddrage de frivillige i god tid til de kommende spændende
events, der afholdes.
I den forbindelse skal de frivillige, der rengjorde forsamlingshusets køkken
lige før jul, have en kæmpe tak! Køkkenet fik en gevaldig omgang og er
blevet skrubbet i alle hjørner. Tusinde tak for det!
Vi glæder os til kommende begivenheder f.eks. koncerten med Tue West,
der afholdes i forsamlingshuset d. 10 juni.
Der arbejdes løbende på flere begivenheder - hold øje med hjemmeside og
Facebook.
Grundet Coronaen har vi været nødsaget til at aflyse den traditionelle
vinterfest. Men intet er så skidt, at det ikke er godt for noget. Det har
nemlig ført til refleksion omkring formen for vinter- og sommerfesten.
Sommerfesten transformeres til en høstfest som afholdes den tredje
weekend i september. Her vil der stadig være mange af de samme gode
børnevenlige aktiviteter, som kombineres med nye som f.eks. mostning af
æbler/pærer. Og bare rolig! Det kolde fadølsanlæg vil stadig lange kolde
drikkevarer over disken og grillen servere varm mad.
Davinde Festival er ved at blive fast inventar i byen, og i år er ingen
undtagelse. Festivalen afholdes d. 6. august og festivalgruppen offentliggør
løbende nye kunstnere. Der kan stadig godt bruges frivillige, så skriv
endeligt til event@davinde.info, hvis du vil give en hånd, så dagen kommer
til at forløbe gnidningsfrit.
På vegne af bestyrelsen ser vi frem til at
se jer til alle de gode initiativer, der
afholdes i byen.
Lars Østergaard, formand
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Borgerne bestemmer

Davinde Landsbyfælled:
Invitation til workshop - tag børnene med
Lørdag d. 26. februar kl. 10-13 inviterer Davinde By og Kultur til inspirationsdag i forbindelse med omdannelse af sportspladsen til Davinde
Landsbyfælled. Vi har inviteret NatureWorks, der er ekspert i landskabsdesign og udvikling af vilde aktivitetshaver, til at give os inspiration til den
fremtidige plads, og hjælpe os med at få gang i vores ideer.
Davinde Landsbyfælled er for alle aldre, og alle er velkomne til workshoppen. Vi har dog et stort fokus på stedet som børnenes tumleplads, hvor der
er inspiration til at lege, lade sig udfordre og samtidig få et indblik i naturens forunderlige verden. Derfor håber vi, at børn mellem 8-14 år har lyst
til at deltage i workshoppen og bidrage med deres tanker.
Tilmeld jer gerne til anders@holmskovconsult.dk.
Med venlig hilsen
Davinde By og Kultur

Davinde Menighedsråd
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Sidste nyt fra Davinde Menighedsråd
I menighedsrådet arbejder vi endnu med at
få de sidste detaljer på plads vedr.
byggeriet af annekset til kirken, som jeg
tidligere har beskrevet i beboerbladet.
Det har været en utrolig omfattende
proces med utrolig mange tilladelser, der
skulle i hus, før et sådant byggeri tæt på
en middelalderkirke kan sættes i værk.
Sagen har skullet godkendes af Fyns Stift,
Hjallese Provsti, Nationalmuseet, Kgl.
Bygningsinspektør, og endelig skal der en landzone-tilladelse til, da landsbyen Davinde ligger i landzone, hvor man ikke uden videre kan bygge nyt.
Det hele er dog faldet så meget på plads, at byggeriet har været udbudt i
licitation til forskellige tømrerfirmaer, hvor det udvalgte firma skal stå som
hovedentreprenør.
Desuden er vi i menighedsrådet sammen med de to andre menighedsråd i
pastoratet ved at ansætte en ny præst. Der blev jo en stilling ledig, da Anne
Sophie Simonsen rejste for nogle år siden. Der er faktisk blevet opslået to
stillinger. En 100 % stilling med bopælspligt i Fraugde Præstegård, og en
65 % stilling med bopælspligt i Allerup Præstegård.
Den 28. september 2021 havde Davinde
Menighedsråd kirkesyn, hvor man
gennemgår kirken og kirkegården og ser,
om noget skal udbedres. Vi konstaterede,
at prædikestolen trænger til en opfriskning
af bemalingen, da dele af den er krakeleret
og stærkt udtørret. Her skal Nationalmuseet også ind over som rådgiver, hvorfor
jeg kontaktede chefen for Nationalmuseets
afdeling for restaurering og bevaring af bygning og inventar, Eva Bøje
Nielsen, der skrev tilbage, at kirkekonsulenterne skal udarbejde en
besigtigelsesrapport, og på baggrund af denne udforme et tilbud på
konservering af prædikestolen. Eva Bøje Nielsen skrev desuden, at der på
grund af den lange nedlukning må forventes at være op til ét års ventetid på
besigtigelsen, så vi må væbne os med tålmodighed.
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
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Kære venner
Med Fimbul-vinter, Kjørmes Knud eller pølserne på rækkerne er det svært
at forestille sig forårets sagte komme med hyacinter, vintergækker og meget mere. Men vi ved, at det gudskelov vil ske og ikke nok med det: i år vil
der i haven også være en spæd start med pæon-klip og detailsalg, som ud
over at være i udvalgte butikker også kommer med, når vi laver gårdsalg
på aspargesen i Vognporten til maj.
Spalieret med ølandsfliserne ved Rosenhaven er gjort færdigt, og i det hele
taget er Forårsmarkedet søndag d. 1. maj ved at tage form. Der bliver et
større område for spisning denne gang, og der er ganske få ledige stadepladser tilbage med en stor variation på udstillere med lækre specialiteter.
Bryllupper og konfirmationer er vendt tilbage, og det nye Karlekammersalen har vist sig at være et virkelig godt supplement til både Vognport og
Herskabsstald.
På gensyn og de bedste hilsner fra Susanne og Erik
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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.

Onsdag d. 13. april 2022 kl. 20 (kr. 150)
Odense-bandet "Changes", grundlagt i 90'erne, er et
4-mands band, der spiller kendte "ørehængere" fra de
sidste mange årtier. Genren spænder vidt fra rock over blues til pop,
krydret med egne kompositioner. Bandet har stor erfaring og spiller til
såvel små som store arrangementer. Velkommen til at fed aften i huset.
Stående koncert med mulighed for svingom (salg af drikkevarer).
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. 10. juni 2022 kl. 20 (kr. 210, salg af øl/vand)
Nærværende og poetisk solo-koncert med Tue West, én af generationens store dansksprogede sangskrivere med et kendt og genkendeligt
bagkatalog. Velkommen til en intim koncert i forsamlingshuset med en
udtryksfuld og vedkommende kunstner. Læs mere side 10.

Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden, når vi nærmer
os: Davinde Beboer- og Forsamlingshus.
Læs også mere om planlagte begivenheder på www.davinde.info

Aktivitetskalender, 1. halvår 2022
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Fyraftensgudstj. kl. 17: Gudstj. med musik v/ Svøbsk
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset

01.02.22

Inspirationsdag om Davinde Landsbyfælled kl. 10-13
(se s. 4)

26.02.22

Fastelavn kl. 10 i kirken og derefter i forsamlingshuset

27.02.22

Fyraftensgudstj. kl. 17: Med fasten som tema
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset

01.03.22

Koncert m. Lasse & Mathilde i kirken kl. 18.30

02.03.22

Gudstj. og foredrag om Bob Dylan i kirken kl. 14

27.03.22

Projekt Kend dit Davinde: afrunding v/ Stig Kongerslev
og gudstj. som i ”gamle dage” v/ Kresten Drejergaard i
kirken kl. 18.30

29.03.22

Fyraftensgudstj. kl. 17: Fortælling, Mariæ Bebudelse
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset

05.04.22

Koncert (stående) m. bandet Changes kl. 20

13.04.22

Foredrag m. tidl. zoo-direktør Bengt Holst kl. 18

28.04.22

Forårsmarked på Sanderumgaard

01.05.22

Konfirmation i kirken kl. 11

08.05.22

Spiseaften på Sportspladsen kl. 18

07.06.22

Koncert med Tue West kl. 20 (se s. 10)

10.06.22

Spiseaften på sportspladsen kl. 18

05.07.22

Spiseaften på sportspladsen kl. 18

02.08.22

Davinde Festival kl. 15-01 (se s. 11)

06.08.22

Høstfest/sommerfest på sportspladsen (info følger)

16.-17.09.22
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Tue West Solo

Det er os en glæde at præsentere Tue West i forsamlingshuset fredag den
10. juni kl. 20.
Siden debuten i 2003 har Tue West opholdt sig
på sin personlige musikalske platform og samtidig været en fast bestanddel af en stor generation af dansksprogede sangskrivere.
Nærværende og altid aktuelle sange om livet er
omdrejningspunktet, og den udtryksfulde og
improviserede indgang til musikken er en stor
del af musikerens dna.
Solo-koncerten har et intimt præg, båret frem af
improviserede passager, poesi og historiefortælling og et bredt og genkendeligt bagkatalog.
Vokal, guitar m.m.: Tue West. Billetter kan købes på davinde.info/billetter.

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS

Davinde Festival 2022
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Fyns hyggeligste én-dags festival er tilbage!
Vi glæder os til landsbyens én-dagsfestival med musik, kunst, hyggelig
stemning og godt selskab. Lørdag d. 6. august danner Bækgyden og Trine
& Peters baghave rammen om Davinde Festival 2022.
Der er annonceret to musiknavne indtil videre: Topprofessionelle “Väsen”
kommer på besøg fra Sverige - og The Mukherjee Development byder på
en fantastisk musikoplevelse. Der vil være i alt 6 forskellige koncerter i
løbet af dagen til kun 450 kr. pr. person.
I år er der 200 billetter til salg, så inviter jeres venner, familie og kollegaer
til en musikoplevelse i skønne omgivelser. Læs mere på
www.davindefestival.dk. Billetter kan købes på davinde.info/billetter.
Fotos:
Torgrim Brochmann

Sommerfest 2022
Vi gentager selvfølgelig også her i 2022 vores traditionsrige sommerfest i
eftersommeren.
For at fordele arbejde og fornøjelser lidt mere over tid er der med tanke på
festivalen i august tale om at rykke festen til tredje weekend i september og
ændre den til en ’høstfest’ for alle. Nærmere følger fra festudvalget.
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Aktiviteter v/ AOF

AOF v/ Gitte Overgaard byder også den kommende sæson på gode tilbud
og foreningsaktiviteter - herunder hundetræning lokalt hos os på Sportspladsen i Davinde.
Hundetræning afholdes syv torsdage kl. 17.00-18.30
med opstart den 24. februar, hvor alle mødes ved
Forsamlingshuset. Der arbejdes ud fra positive og
bløde værdier, og det betyder ingen straf, vold eller
tvang i træningen. Det styrker samarbejdet og tilliden mellem hund og ejer. Som forstærkning bruges
udelukkende godbidder.
Træner Louise Hessellund lægger stor vægt på forholdet mellem hund og ejer, og når der er opbygget
tillid herimellem, begynder arbejdet med lydighed.
Du kan læse mere på AOF’s hjemmeside: aof.dk, hvor du søger på
’Davinde’. Her er der også info om priser og betaling.

Kirken og dens aktiviteter
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Davinde Menighedsråd arrangerer og præsenterer i samarbejde med vores
præster og kirkernes aktivitetsudvalg en lang række arrangementer og aktiviteter, der afvikles i kirken, fx foredrag og koncerter.
Fyraftensgudstjenesterne, der normalt ligger kl. 17 de samme dage som
byens fællesspisninger, er et eksempel på en populær og velfungerende
kirkelig aktivitet, der byder på et pusterum efter dagens gøremål - efterfulgt af aftensmad i forsamlingshuset.
Læs mere i kirkebladet om kommende arrangementer i Davinde - samt på
www.fraugdeallerupdavinde.dk. V el mødt i de tre sognes kirker.

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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Bestyrelsen & information
Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær
Medlem
Medlem
Medlem
Suppl.
Suppl.
Udlejer
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Lars Østergaard ....... formand@davinde.info ..... 5045 8198
Kim Nielsen ........................................................... 4079 7187
Thomas Petersen ...... bogholder@davinde.info ... 4016 3421
Signe Freja Storgaard .......................................... 2849 3307
Erik Nissen ............................................................ 6127 6082
Arnold U. Ryvænge .............................................. 2883 8876
Benedicte Nielsen .................................................. 2292 1286
Gitte S. Christensen ............................................. 4046 5666
Astrid Overgaard Herrig ..................................... 2288 9669
Mogens Bladt ............ mail@davinde.info ............ 5350 1958

Alle forespørgsler vedr. udlejning sendes til mail@davinde.info
Spørgsmål vedr. foredrag/koncerter sendes til event@davinde.info
Alle andre spørgsmål sendes til formand@davinde.info
Bestyrelsen og udlejer foretrækker kontakt via e-mail, da vi alle er frivillige. Så svarer vi hurtigst muligt tilbage.

Områdeansvarlige
Vedligehold ....... Erik N.
Hjemmeside ....... Thomas
Beboerblad ........ Ivan (red.) & Jørgen (opsætning/layout)
Festudvalg ......... Astrid, Freja, Kim & Arnold

For flere informationer: følg med på

 byens opslagstavler og websiden www.davinde.info
 FB-grupperne Davinde samt Davinde Beboer og Forsamlingshus
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

Beboerforeningen med byens forsamlingshus
som naturligt samlingssted værdsætter enhver
støtte fra byens borgere, såvel i form af praktisk hjælp til store og små opgaver som til en
økonomisk håndsrækning til gavn og glæde
for alle i Davinde.
Læs mere på www.davinde.info under
”Beboerforeningen” og tilmeld dig som støttemedlem på hjemmesiden. Herefter fremsendes opkrævning på årligt kontingent på kr. 250,- automatisk i august. Jo flere medlemmer, jo bedre muligheder for at søge støtte hos fx fonde til alle vores gode projekter.
Leje af forsamlingshuset aftales med udlejeren, som gerne 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 m.m. på www.davinde.info.

Spiseaftener i forsamlingshuset 2022
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.
Dato
01.02.2022
01.03.2022
05.04.2022

Madlavningshold og menu
Lis, Jens Peter, Kirsten, Mogens og Annelise: Fisk
Nytilflytterne: Det sure, det søde og det danske
Marie, Arnold m.fl.: Overraskelse

Derefter er der i sommerperioden grill på sportspladsen den første tirsdag i
måneden kl. 18. Medbring din egen mad til grill og hygge.

