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Formanden skriver 

Kære Davindeboere 

Trods krigen i Europa, de stigende energi- og brændstofpriser og inflation, 
der gør alting dyrere, klarer Davinde Forsamlingshus sig godt! 

Det gør det pga. de frivillige kræfter, der lægges i at vedligeholde, plan-
lægge og udføre aktiviteter i byen. Og det er vi superglade for. Mange tak! 

Vi håber at kunne fortsætte med at inddrage flere frivillige, da vi tror på, at 
forsamlingshuset og alle planlagte aktiviteter i byen er for os alle. 

Vi vil gerne blive ved at have fokus på det lokale - også til vores 
begivenheder. Derfor vil vi prøve nye ideer. F.eks. til høstfesten kunne det 
være rigtig spændende, hvis tombolaen også indeholdt jeres kreative gaver. 

Måske er nogen gode til at dreje i træ, strikke et tørklæde, sy en indkøbs-
pose, sylte marmelade eller andet? Mon ikke der gemmer sig en god snak, 
efter man har vundet en kreativ gave i tombolaen. 

Der er godt gang i udlejningen af forsamlingshuset, hvilket vi altid er glade 
for at se. Husk derfor at få booket jeres arrangementer i god tid, så I kan 
holde dem lige i nabolaget. 

For at holde forsamlingshuset opdateret har vi renoveret det bryggers, der 
ligger ved siden af køkkenet med en varmeveksler i stedet for den gamle 
varmtvandsbeholder, og et helt nyt kæmpe skab med plads til alle 
nødvendighederne. 

Fællesspisningerne har været skiftet ud med fælles grillaftner, og takket 
været beboerne på Enghaven er der kommet sport og aktivitet før 
spisningen. Der har været rigtig god opbakning til dette fra både store og 
små, og vi håber fremover også at kunne få rørt musklerne lidt, inden 
grillpølsen og specialøllen sættes på bordet. 

Vi kan se frem til disse kommende begivenheder: 

D. 6. august - Davinde Festival (i den altid hyggelige Bækgyden) 
D. 15. september - Generalforsamling (husk, vi giver smørrebrød) 
D. 17. september - Høstfest på sportspladsen (det er for alle aldre!) 
D. 11. oktober - Lasse Helvig - Musikalske fortællinger om Kim Larsen 
D. 4. november - Portvinssmagning fra Vin Le Carr (husk at cykle hjem). 

December - måske et juleklip-/lav-din-egen-konfekt-arrangement. 

Hold øje med hjemmesiden og Facebook for begivenhederne.  

Vi i bestyrelsen ser frem til at se jer til alle de gode initiativer. 

Lars Østergaard, formand 
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Davinde Landsbyfælled 

I sidste nummer af beboerbladet inviterede Davinde By og Kultur til work-
shop i forsamlingshuset, hvor vi sammen skulle udvikle på ideen om at 
transformere den gamle boldbane til Davinde Landsbyfælled. 

Workshoppen blev afholdt i forsamlingshuset og på boldbanen i slutningen 
af februar, hvor vi havde en sjov og inspirerende formiddag sammen med 
en konsulent fra NatureWorks. Efterfølgende har konsulenten udarbejdet en 
plan med vores ønsker, som vi er meget begejstret for. Planen ligger i fil-
kassen i Davindes Facebookgruppe, hvis I er nysgerrige - der er masser af 
inspiration at hente til ens egen have. 

Hele foråret har vi brugt på at få en dialog i gang med Odense Kommune 
vedrørende udbetaling af tilskud, udarbejdelse af låneaftale på området 
samt behovet for landzone og byggetilladelser.  

Det er en noget træg proces, men vi er blevet lovet, at kommunen ikke har 
nogle forbehold, så vi holder hovedet højt og bruger i stedet tiden på at fin-
de flere penge til projektet. 

Projektets samlede budget 
inkl. det fedeste madpakkehus 
er på 421.000 kr.  

Vi kan om nødvendig nedska-
lere projektet, men vi går 
selvfølgelig efter den forkro-
mede model.  

Udover Odense Kommune 
har vi modtaget tilskud fra 
Rolfsted Transformerfond og 
Energi Fyn.  

Vi mangler svar fra Friluftsrådet og Nordea-fonden. 

Følg med i byens facebookgruppe - her vil vi informere, så snart vi har en 
tidsplan for transformationen. 

Davinde By og Kultur 

Borgerne bestemmer 

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS 
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Davinde Menighedsråd 

Sidste nyt fra Davinde Menighedsråd 

Det i denne rubrik ”nyt fra Davinde Menighedsråd”  
flere gange omtalte byggeri af anneks til Davinde Kirke 
nærmer sig nu sin afslutning. 

Der var rejsegilde på byggeriet fredag den 17. juni, og 
det blev bl.a. fejret på traditionel vis med grillpølser, 
brød, øl og vand ad libitum. Menighedsrådets næstformand Albert 
Jacobsen, som har været tovholder på byggeriet, fortalte om projektet.  

En repræsentant for byggefirmaet Keld Hermann, som har opført bygnin-
gen, fortalte, at bygningen var bygget så økologisk som muligt. Det var et 
krav fra provstiet, at annekset skulle opføres i træ, og der er brugt såkaldt 
”Superwood” til beklædning. Superwood er granbrædder, der er 
imprægneret, så de ikke indeholder skadelige tungmetaller.  

Annekset forventes helt færdigt til efteråret, og her vil der være en officiel 
indvielse, hvor også Davindes beboere vil blive inviteret. 

Den 28. juni blev menighedsrådet kontaktet af en fotograf, René Dyhr, der 
har et projekt kørende med at fotografere alle Danmarks kirker fra luften 
med drone. Han søgte derfor Davinde Menighedsråds tilladelse til at 
fotografere Davinde Kirke fra luften, hvilket er sket. Du kan gå ind på 
siden kirke-foto.dk, klikke på Fyns stift, Hjallese provsti og herefter på det 
sogn, hvis kirke, du ønsker at se luftfotos af. Det er et større projekt, René 
Dyhr har i gang. Der er 2.354 sognekirker i Danmark samt også andre 
kirker, så det tager nok nogle år, inden han har været hos alle kirker! 

Davinde Menighedsråd v/ Ole Thestrup Hansen 

Davinde Menighedsråd arrangerer og præsenterer i samarbejde med vores 
præster og kirkernes aktivitetsudvalg en lang række arrangementer og akti-
viteter, 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. 

Læs mere i kirkebladet om kommende arrangementer i Davinde - samt på 
www.fraugdeallerupdavinde.dk. Vel mødt i de tre sognes kirker. 

 Kirken og dens aktiviteter 
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Davinde Festival 2022 

Skal du med til byens hyggelige mini-festival? 

Lørdag d. 6. august holder vi festival i Peter og Trines baghave.  

I alt seks koncerter er på programmet, blandt andet Steen Jørgensen 
(forsanger fra Sort Sol) og det svenske orkester Väsen.  

Du kan også opleve flere lokale navne på scenen: Lunau&Sund og Andy 
Jarosinski med Roux Spana Beat Trio. Og Marie Retpen fra Davinde ska-
ber et kunstværk sammen med Johannes Smed. 

Billetterne kan købes på www.davindefestival.dk og koster 450 kr. pr. per-
son. Hvis der er billetter i overskud, sælges de i døren på dagen. 
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Kære venner 

Vi er midt i sommeren med MEGET afvekslende vejr - nogle dage rigtig 
varmt og andre køligt med regn - en typisk dansk sommer. 

Heldigvis er ikke alle gæster strandet i udlandet, - også en del turister har 
fundet vej hertil, så sommer-cafeen kan komme af med både romkugler, 
Skarø is og de lækreste kager.  

Med allerede drys fra træerne kan det vidne om både en tidlig høst men 
måske også om et tidligt efterår. 

Vores pæon-lancering er blevet pænt modtaget, kartoffelsæsonen er lige 
foran, og ved skrivebordet er vi nu i fuld gang med planlægning af årets 
Høstmarked søndag den 11. september med alt mulig godt til både hus og 
have plus spændende nips, krydder-ting og lignende.  

Foredragsholder Pernille Ålund vil igen holde workshop i Vognporten søn-
dag den 18. september. 

Hold øje med hjemmesiden omkring andre tiltag og informationer. 

På gensyn og de bedste hilsner fra Susanne og Erik 

Sanderumgaard 
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Aktivitetskalender, fotos & info 

Lørdag d. 6. august 2022 kl. 15 (kr. 450, salg af øl/vand m.v.)  
Velkommen til Davindes lokale mini-festival, hvor du bl.a. kan opleve 
Steen Jørgensen (forsanger fra Sort Sol) og det svenske orkester 
Väsen. Du kan også opleve flere lokale navne på scenen: Lunau&Sund 
og Andy Jarosinski med Roux Spana Beat Trio. Marie Retpen skaber 
et kunstværk sammen med Johannes Smed. Læs mere side 6.  

 
 
 
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 

Tirsdag d. 11. oktober 2022 kl. 19 (kr. 185) 
”Fik du hørt din melodi?”  
- En Musikalsk Fortælling v/ Lasse Helvig om Kim Larsen. 
En bevægende og nærværende rejse ind i et uudtømmeligt musikalsk 
univers. Kim Larsens musik og personlighed har rørt os alle dybt og er 
en essentiel del af vores nationalfølelse og opvækst på tværs af mange 
generationer. 

På denne side omtales et udpluk af sæsonens  
aktiviteter i Davinde Beboer og Forsamlings-
hus, Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ. 

Se aktivitetskalenderen til højre og følg med på 
byens opslagstavler, website og facebookside. 
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Aktivitetskalender, 2. halvår 2022 

Spiseaften på sportspladsen kl. 18 02.08.22 

Davinde Festival kl. 15-01 (se s. 6) 06.08.22 

Opstart på hundetræning på sportspladsen (se s. 13) 25.08.22 

Fyraftensgudstjeneste i kirken kl. 17 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

06.09.22 

Høstmarked på Sanderumgaard (se s. 7) 11.09.22 

Generalforsamling i forsamlingshuset (se s. 11) 15.09.22 

Høstfest på sportspladsen (se s. 12) 17.09.22 

Georgine-gudstjeneste i kirken kl. 14 (se kirkeblad) 25.09.22 

Fyraftensgudstj. kl. 17: Temaet er TRO 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

04.10.22 

Pilgrimsvandring fra Davinde Kirke kl. 10 (se kirkeblad) 09.10.22 

Koncert m. Lasse Helvig om Kim Larsen kl. 19 11.10.22 

Fyraftensgudstj. kl. 17: Temaet er HÅB 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

01.11.22 

Portvinssmagning i forsamlingshuset (nærmere følger) 04.11.22 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 06.12.22 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 03.01.23 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 07.02.23 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 07.03.23 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 04.04.23 
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Sport og Sjov  

Sport og sjov  

Hvad: Før hver fællesspisning er der sport og 
sjov på sportspladsen.  

Vi skifter sportsgrenene lidt ud fra gang til 
gang. Det vigtigste er, at man har det sjovt, og 
en glædelig sideffekt er, at man kan få lidt sved 
på panden.  

Indtil videre har vi afprøvet Ultimate Frisbee, 
hockey og rundbold, - alle tre sporstegrene med 
store smil og høj puls.  

Aldersspændet er bredt, det vigtigste er, at du er klar på at hygge dig, og at 
dit konkurrencegen kan holde til, at det er for alle niveauer.  

Hvor: På sportspladsen. 

Hvornår: 1. tirsdag i hver måned med godt vejr kl. 17-18. 

Hvem: Har du input til en sportsgren, og har du lyst til at stå  
for en sportsdag, så kontakt Astrid Herrig (mobil: 2288 9669). 



 

 11 
 
Generalforsamling i huset 

Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus holder generalforsam-
ling torsdag den 15. 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. Vel mødt. 

Vær med til at passe 

Den Romantiske Have 

”Havens venner” 

www.sanderumgaard.dk 
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Høstfest 2022  

Sommerfest bliver i år til høstfest - sæt kryds i kalenderen  

Hop i lycraen, smæk en kagedej sammen, puds danseskoene og tag famili-
en under armen, når hele landsbyen holder høstfest lørdag den 17. sep-
tember.  

Vi gentager nogle af klassikerne, som sponsorløb, kagekonkurrence og pe-
tanque. I år kan I også se frem til et gådefuldt escape room og et energisk 

live band. Festlighederne er rykket ind i forsamlingshuset, hvor baren hol-
der åbent hele natten.  

For at få den fedeste fest har vi brug for al den hjælp, vi kan få. Tag fat på 

Astrid Herrig (mobil 2288 9669), hvis du vil give en hjælpende hånd. 
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Aktiviteter v/ AOF  

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  

AOF v/ Gitte Overgaard byder også den kommende sæson på gode tilbud 
og foreningsaktiviteter.  

Vi gentager tilbuddet om hundetræning på sportspladsen - også denne gang 
syv torsdage kl. 17.00-18.30. Der er opstart den 25. august ’22. 
Træner Louise Hessellund arbejder ud fra positive og bløde værdier, og det 
betyder ingen straf, vold eller tvang i træningen. Når der er opbygget tillid 
mellem hund og ejer, begynder arbejdet med lydighed.  

Desuden er du velkommen til at deltage i 
’Folkemusik, Fuglesang og Friluftsliv’.  
Her får du livemusik i naturen med vores 
lokale duo Svøbsk samt en guidet tur i 
Phønix-området v/ friluftsinstruktør Henrik 
Kalcker.  

Det er for alle men især for børnefamilier 
og bedsteforældre med børn. Du kan for-
vente hygge, spænding og en lille servering ved bålet. Datoerne er den 17. 
maj kl. 16-19, den 16. juni kl. 19-22 og den 17. juni 2023 kl. 10-13. 

Du kan læse mere om priser, tilmelding, mødested osv. på AOF’s hjemme-
side: aof.dk, hvor du søger på ’Davinde’.  
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Formand Lars Østergaard ....... formand@davinde.info  ..... 5045 8198 

Næstfmd. Kim Nielsen ........................................................... 4079 7187 

Kasserer  Thomas Petersen ...... bogholder@davinde.info ... 4016 3421 

Sekretær Signe Freja Storgaard .......................................... 2849 3307 

Medlem Erik Nissen ............................................................ 6127 6082 

Medlem Arnold Ubbe Ryvænge ......................................... 2883 8876 

Medlem Benedicte Nielsen .................................................. 2292 1286 

Suppl. Gitte S. Christensen ............................................. 4046 5666 

Suppl. Astrid Overgaard Herrig ..................................... 2288 9669 

Udlejer  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 frivil-
lige. Så svarer vi hurtigst muligt tilbage. 

Områdeansvarlige 

Vedligehold ....... Erik N.  

Hjemmeside ....... Thomas 

Beboerblad ........ Thomas (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. 

Bestyrelsen & information 
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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 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. 

Dato Madlavningshold og menu 

06.09.2022 Afventer 

04.10.2022 Afventer 

01.11.2022 Afventer 

06.12.2022 Afventer 

03.01.2023 Gitte, Bendte, Jens, Inger & Jørgen  ..... Gule ærter m. tilbehør 

07.02.2023 Lis & Jens Peter m.fl. 

07.03.2023 Nytilflytterne 

04.04.2023 Afventer 

Der er i sommerperioden maj-august grill på sportspladsen den første tirs-
dag i måneden kl. 18. Medbring din egen mad til grill og hygge.  

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. 

 Spiseaftener i forsamlingshuset 2022-23 

http://www.davinde.info
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