
 

 

Davinde Beboer-  

& Forsamlingshus                      

Beboerblad  

Februar 2023 



 

 



 

 3 
 
Formanden skriver 

Kære Davinitter  

Vi er i begyndelsen af et nyt år, hvilket jo altid er dejligt bortset fra, at det 
er i sæson for sygdom. Nej, hvor har der været meget sygdom. Som en 
småbørnsfamilie tror jeg, vi har fanget det hele. Så nu kan vi se frem til en 
tid, hvor vi går mod lysere tider og nye friske ideer.  

Som bestyrelse går vi rigtig meget op i menneskerne i vores lille 
lokalsamfund. Vi er mange forskellige mennesker med mange forskellige 
talenter. Vi vil rigtig gerne prøve at få nogle af de talenter lidt frem i lyset.  

Derfor prøver vi noget nyt med mini-
foredrag. De bliver efter spiseaftnerne og 
er helt uforpligtende. Men vi vil jo gerne 
have, at der er nogen, der har noget på 
hjerte, de gerne vil fortælle om. Det kunne 
være en lokalhistorie, en rejse man har 
haft, en interesse man har, et talent eller 
hvad der ellers kunne være interessant for 
andre at lære lidt om.  

Og det er måske meget godt med noget nyt, nu da Davinde Festival 
desværre ikke afholdes i år. Det er et fantastisk tilbagevendende tiltag, så vi 
krydser fingre og håber, at den kommer igen næste år. 

Når vi ikke kan samles til festivalen, må vi samles i 
forsamlingshuset. Og for at gøre forsamlingshuset 
bedre vil vi i år have særligt fokus på akustikken.  
Det er altså bare sjovere at snakke sammen i 
forsamlingshuset, når vi kan høre hinanden!  

Så vi vil opsætte nogle lydbatts, der kan være med til 
at absorbere den generelle støj, der opstår, når vi 
sidder mange sammen og hygger. Vi håber, at vi 
dermed kan skabe endnu bedre rammer for vores 
fællesskab i dette nye spændende år. 

Vi glæder os til at se jer i forsamlingshuset eller rundt i byen! 

Lars Østergaard, bestyrelsesformand 
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Orientering fra Davinde Menighedsråd 

2022 betød ændringer i menighedsrådets sammensætning, da vores for-
mand gennem mange år Ole Thestrup Hansen blev syg og døde i det tidlige 
efterår. 

Det betyder, at undertegnede blev valgt til formand for resten af denne 
valgperiode, suppleant Erik Vind indtræder i rådet som næstformand, Eva 
K. Jensen er kasserer, Ella Frandsen er sekretær samt kontaktperson, og 
Helle Henriksen er i aktivitetsudvalg sammen med de øvrige to sogne. 

Som tidligere nævnt på denne side har vi nu fået færdiggjort vores byggeri 
ved kirken, som indeholder offentligt handicaptoilet, teknikrum samt mø-
delokale for menighedsrådet og øvrige ansatte ved kirken. 

I mødelokalet er der et mindre køkken, så der kan laves kaffe, når der er 
behov for det. 

Vi er meget tilfredse med udførelsen, da bygningen falder meget fint ind i 
området. Bygningen er udført i træ, hvor det kunne lade sig gøre, både ude 
og inde.  

Vi har fået etableret 2 handicap p-pladser, og der er lavet flisebelægning fra 
dem og hen til kirken og det nye anneks. 

Vi har fået etableret, at der er vand til rådighed året rundt. 2 nye vandhaner, 
som ikke fryser, når det er vinter, gør, at man ikke mere behøver at med-
bringe vand, når der skal sættes en buket. 

Davinde Menighedsråd 
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Davinde Menighedsråd 

Som det jo er mange bekendt, har vi i pastoratet fået besat stillingerne som 
præst ved vores kirker i Fraugde, Allerup og Davinde. 

Søren-Herluf Mohr Sørensen 
med bopæl i Fraugde Præstegård 
som kirkebogførende præst og 
Sara Marie Søgaard Jensen med 
bopæl i Allerup Præstegård i en 
65% stilling.  

Det er vores håb, at de vil falde 
godt til i alle tre sogne, samt at 

de bliver taget godt imod, så vi kan beholde dem fremover. Præster er jo i 
dag en mangelvare, så tag godt imod dem. 

Vi har igennem flere år været plaget af duer, som ønsker at bo i tårnet om-
kring den gamle klokke. I forbindelse med at provsten samt provstiets byg-
ningssagkyndige var på besøg for at tilse, at kirken og kirkegården var i 
den orden, som er foreskrevet, - og det var de, - blev vi orienteret om, at 
det er muligt at sætte et næsten usynligt net foran klokken, så duerne ikke 
kan komme ind. Det arbejder vi på. 

Ligeledes vil de bænke, der står på kirkegården, blive renoveret. 

Menighedsrådet har igennem længere tid ønsket et nærmere samarbejde 
med beboerforeningen til koordinering af de arrangementer, som begge 
har. Erik Vind varetager denne funktion. 

Albert Jakobsen, formand for Davinde Menighedsråd 

 Kirken og dens aktiviteter 

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. 



 

 STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS 
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Kære venner 

På skuldrene af 2022 kigger vi nu ind i et nyt år med mange forskellige 
aktiviteter i både have og historiske bygninger. 

Den øgede interesse for vores udlejningslokaler Vognporten og Herskabs-
stalden har blandt andet medvirket til, at Trine Lai er kommet ombord som 
event- og konferencechef, og vi er nu i fuld gang med at istandsætte yderli-
gere i fløjen overfor Herskabsstalden. Det betyder, at vi kan invitere til ind-
vielse af Karlekammersalen d. 13. april i tidsrummet kl. 14-17. Venligst 
tilmeld på hjemmesiden. 

I haven siger vi velkommen til Thomas Wullf, vores nye handymand, som 
udover at lære det hele at kende skal i gang med nye buske og bede plus  
bådklargøring. 

Det hyggelige Forårsmarked er i år d. 7. maj. Vi glæder os til at byde in-
denfor på gårdspladsen, avlsgården og i frugthaven, hvor op mod 120 ud-
stillere vil stå klar med skønne planter, lækre specialiteter og spændende 
kunsthåndværk. Også i år vil der være masser af underholdning for børn, 
hestevognskørsel og rundvisninger - kort sagt en dag for hele familien.  

Dejligt at beboerforeningen også er med nu med et utraditionelt tiltag - en 
cykel-mobil-stand, der vil trille rundt og fortælle om alle mulighederne ved 
at bo Davinde og være en del af lokalmiljøet. 

De bedste hilsner og på gensyn, Susanne og  Erik 

Sanderumgaard 
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Aktivitetskalender, fotos & info 

Torsdag d. 16. marts 2023 kl. 19-21  
(kr. 100, salg af øl/vand)  
Seksuelle afvigere, utilpassede unge, tyveknægte og sædeligheds-
forbrydere. Hvor gør man af mennesker, som er uønsket i normalsam-
fundet, fordi de stikker ud og stikker af? Lægen Christian Keller ville 
have dem placeret på en øde ø, og til det formål købte staten Livø i 
Limfjorden og indrettede i 1911 en isolationsanstalt, som frem til 1961 
husede 743 såkaldt kriminelle, asociale og moralsk åndssvage mænd.  
Professor Poul Duedahl fortæller denne aften  
om Livø og de udstødte mænd. 
Læs mere side 13 og hos AOF.  

 
 
 
Find mere info om disse begivenheder på facebooksiderne, når vi nær-
mer os: Davinde og Davinde Beboer- og Forsamlingshus.  

Læs også mere om planlagte begivenheder på www.davinde.info 

Onsdag d. 19. april kl. 19-21.30  
(kr. 100 inkl. lidt mad og drikke) 
Flemming ”Bamse” Jørgensens kone Käte Jørgensen og musikdirektør 
Jens Ove Friis giver et unikt og personligt indblik i Flemming ”Bamse” 
Jørgensens liv, personlige og karrieremæssige op- og nedture, hver-
dagen og familielivet og kærligheden til en fantastisk mand og kunstner. 
Tilmelding d. 3.-15. april til Helle på hellepernielsen@gmail.com. 

På denne side omtales et udpluk af 
sæsonens aktiviteter i Davinde  
Beboer og Forsamlingshus, Vand-
møllevej 12, 5220 Odense SØ. 

Se aktivitetskalenderen til højre og 
følg med på byens opslagstavler, 
website og facebookside. 
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Aktivitetskalender, 1. halvår 2023 

Workshop: Bygge redekasser i huset kl. 10 (se s. 12) 04.02.23 

Fyraftensgudstjeneste i kirken kl. 17: Odense Seniorkor 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

07.02.23 

Fastelavn med gudstj. kl. 10 i kirken og derefter tønde-
slagning og hygge i forsamlingshuset (se kirkeblad) 

19.02.23 

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

07.03.23 

Foredrag om Livø kl. 19 i huset (se s. 8 og 13) 16.03.23 

Store Plante-weekend på fælleden (se s. 12) 25.-26.03.23 

Generalforsamling u. Vandværket kl. 18.30 (se s. 10) 27.03.23 

Foredrag med Tom Hansen kl. 19 i kirken 
Forbrydelse, fortrydelse og forandring (se kirkebladet) 

29.03.23 

Skærtorsdag: Gudstjeneste og tapas i kirken kl. 19 06.04.23 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 11.04.23 

Workshop: Pileflet af hegn, hytte og tunnel (se s. 12) 15.-16.04.23 

Foredrag om Flemming Bamse Jørgensen kl. 19 
i Forsamlingshuset (se s. 8 og kirkebladet) 

19.04.23 

Konfirmation i kirken kl. 11 (se kirkebladet) 30.04.23 

Spiseaften på Davinde Fælled kl. 18 02.05.23 

St. Bededag: Gudstjeneste, musik og brød kl. 9.30  
ved Davinde Sø (se kirkebladet) 

05.05.23 

Forårsmarked på Sanderumgaard kl. 10-16 (se s. 7) 07.05.23 

Gudstjeneste og morgenmad kl. 9.30 (se kirkeblad) 21.05.23 

2. pinsedag: Friluftsgudstjeneste på Sanderumgaard  
Den Romantiske Have kl. 11 (se kirkeblad) 

29.05.23 

Spiseaften på Davinde Fælled kl. 18 06.06.23 

Spiseaften på Davinde Fælled kl. 18 04.07.23 

Spiseaften på Davinde Fælled kl. 18 01.08.23 
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Generalforsamling, vandværket  

Generalforsamling 

Davinde Vandværks årlige generalforsamling bliver traditionen tro afholdt i 
marts måned, nemlig mandag den 27. marts kl. 18.30 i Davinde Forsam-
lingshus. 

Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kom og hør om vandværkets arbejde og status samt om planerne for frem-
tidige projekter. 

Alle er velkomne, og vi håber at se mange denne aften. 

Efter mødet er bestyrelsen vært ved en bid mad og øl/vand. 

Erik Simonsen, formand for Davinde Vandværk  



 

 

Vær med til at passe 

Den Romantiske Have 

”Havens venner” 

www.sanderumgaard.dk 



 

 12 
 

Davinde Landsbyfælled 

Foråret 2023 - Davinde Landsbyfælled etableres 

Davinde Landsbyfælled er såååå tæt på nu. Vi har fået alle tilladelser på 
plads, og vi er derfor parat til at transformere sportspladsen til Davinde 
Landsbyfælled.  

Så snart vejret tillader det - vi håber på frost-
vejr - går Frank i gang med gravearbejdet.  

Der skal flyttes jord, etableres nye bakker,  
køres grus ind og gøres klar til opsætning af 
madpakkehus/bålhytte.  

Vi har valgt en superfed hytte, der er 8 m i 
diameter, så der er plads til alle, når der er fæl-
lesgrill i regnvejr.  

Når Frank har flyttet jord, rykker leverandøren 
af madpakkehuset ind, men inden da inviterer 
vi til workshop i forsamlingshuset d. 4. februar 
kl. 10.  

Vi så til høstfesten, hvor dygtige vores børn var 
til at bygge både, og nu gentager vi succesen 
sammen med fædre og mødre. Denne gang skal 
vi bygge og dekorere en masse redekasser til 
landsbyfælleden. Vi sørger for træ og værktøj, men I må meget gerne tage 
malerrester med til at male kasserne.  

Hvis vejret arter sig, forventer vi at 
invitere til store plantedag/-weekend 
lørdag-søndag d. 25.-26. marts, hvor 
der skal plantes, sættes redekasser op 
og meget mere, så området er klar til 
vækstsæsonen.  

Forårets sidste workshop bliver d. 15.-16. april, hvor der skal flettes i pil. 
Vi har engageret den meget dygtige pilefletkunstner Jette Mellgren, der 
designer hytte, tunnel og hegn. Det er så vores opgave under kyndig vej-
ledning og deltagelse af Jette og hendes mand at bygge det hele - det bliver 
superfedt, og samtidig får vi mulighed for at lære kunsten at flette i pil. 

Og dermed har vi et helt nyt anlæg inden Sct. Hans.  

Sæt krydser i kalenderen og følg med i Davindes Facebookgruppe, hvor vi 
løbende vil opdatere med datoer og andet godt. 

Anders Holmskov 
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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.  

Du indbydes torsdag den 16. marts kl. 19-21 til et spændende foredrag i 
forsamlingshuset v/ Poul Duedahl, professor ved historiestudiet på Aalborg 
Universitet og medforfatter til bogen ’Afvigernes ø’.  Foredraget handler 
om øen Livø i Limfjorden, som staten i 1911 indrettede som en isolations-
anstalt, der frem til 1961 husede i alt 743 såkaldt ”kriminelle, asociale og 
moralsk åndssvage” mænd. Anbragt på ubestemt tid og på overlægens nå-
de og afskåret fra omverdenen i årevis. Én af disse udstødte blev senere far 
til statsminister Poul Nyrup Rasmussen. 

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 forvente  
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 ’23 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. Arnold Ubbe Ryvænge ......................................... 2883 8876 

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

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

Medlem Pernille Holmskov 

Medlem Claus Domine  ....................................................... 2442 0550 

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

Suppl. Peter Sund ............................................................. 4036 9339 

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 ........ Jørgen (redaktion, 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 

07.02.2023 Hanne, Ib, Vera, Thomas og Gitte S.  .......................... Lasagne 

07.03.2023 Ungdomsklubben ...................................................... Simremad 

11.04.2023 Tingkærvej  .................................. Spansk inspireret æggekage  

Derefter er der i sommerperioden grill på sportspladsen den første tirsdag 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. 70 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

