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 Alt indenfor gravearbejde udføres
 Op- og udgravning af indkørsel
samt planering til flisebelægning
 Opgravning af stub, hæk m.v.
 Kloakarbejde og nedbrydning

Frontmonteret Grader
med maskinsensor
(til afretning af veje, markveje,
pladser, stier m.m.)
 Entreprenør Frank Jensen  Sanderumgårdvej 31, Davinde 
 5220 Odense SØ  61 27 10 70  frank.j@mail.dk 

Hjemmeside
Vi har i bestyrelsen længe haft et ønske om at kunne informere bredere om
vore aktiviteter og få skabt en elektronisk opslagstavle. Det er en glæde at
kunne præsentere: www.davinde.info.

Det er tanken, at siden skal informere om lokale tiltag og arrangementer, at
den skal indeholde et billedarkiv med fotos fra byen og naturen, at den skal
fungere som reklame for udlejning af byens forsamlingshus med fotos af
flotte opdækninger, oplysninger om priser osv. og at den skal indeholde
annoncer og reklamer fra lokale annoncører og links til andre hjemmesider,
fx vore sponsorers.
Hjemmesiden vil selvfølgelig løbende blive videreudviklet og opdateret.
Den kan måske udbygges med køb/salg, debatforum, opskriftssamlinger,
gode tips til ture i området m.m. Har du ideer eller feedback, kan du henvende dig til Jørgen (se bestyrelsen, s. 12) eller Ard Jongsma, der fungerer
som web-ansvarlig (ard@gnurk.net).
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Status og tak

Status på året, der gik
Vi tager nu hul på en ny sæson og gør status over den forløbne.
Vi har i det forgangne medlemsår gennemført flere meget vellykkede arrangementer, fx Musikcafé i november med Svøbsk og Lunau Band og Maj
-jazz med New Orleans Kvartetten.

Også de sædvanlige dejlige spiseaftener, den årlige juletræsfest og den traditionsrige sommerfest i august 2007 blev gennemført med succes.
Huset har fået udskiftet en del service, glas og fade, gulvet er lakeret igen,
og kaffestuen på første sal er malet og har fået nye lamper i loftet. Vi har
fået sat tagrender op på begge sider af huset, således at vi forhåbentlig i
fremtiden undgår problemer med vand i kælderen. Vi har desuden fået slebet og lakeret hoveddøren – flot! Endelig har vi fået opsat sejl i salen for at
forbedre akustikken, og ikke alene har det hjulpet – flere giver udtryk for,
at de synes, det ser godt ud!
Som det er nogle bekendt, har vi modtaget kr. 84.000 fra Forstadspuljen til
udskiftning af ovn og opsætning af kipsteger i køkkenet – et projekt, vi nu
tager hul på efter indhentning af tilbud og ser frem til med stor spænding
og glæde. Alt i alt et godt og begivenhedsrigt år.

Tak
Bestyrelsen for Davinde Forsamlingshus vil gerne takke de mange
mennesker i lokalområdet, der træder til og giver en hånd med de mange praktiske gøremål eller låner os maskiner og udstyr, når vi har behov for hjælp. Uden aktiv opbakning fra lokale kræfter ville vi efter al
sandsynlighed ikke have et forsamlingshus i Davinde. Huset danner
ramme om mange lokale aktiviteter og arrangementer og er dermed en
meget central del af byen og for mange et uundværligt samlingssted.
Også en stor tak til bladets annoncører, der gennem annoncering har
valgt at støtte vores hus. Annonceindtægten er et velkomment bidrag
til forsamlingshusets drift og fortsatte beståen.

Krøniken
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Davinde Krøniken
Davinde kulturudvalg og Davinde/Allerup menighedsråd er gået sammen
om at lave et arrangement, hvor historier fra vores egn bliver levendegjort
gennem musik, historier og foredrag.
Den første del af Davinde Krøniken foregår søndag d. 28 september
kl. 15-16.30.
Vi begynder i Davinde kirke hvor Malene Aastrup og Mette Sauerberg vil
fortælle os om kirkens historie, dens bygninger og om de folk, der har haft
deres virke i kirken. Vi skal synge et par sensommersange sammen, og
derefter vil der blive serveret kaffe og kage.
Under Stævnetræet venter Carl Erik Lundgaard med sin to-radede harmonika og en masse historier. Han vil spille for os og fortælle om, hvordan Davinde og omegn så ud, dengang han som barn sad ved siden af sin far, der
kørte rundt i hestevogn og solgte øl og vand, og om hvordan livet var som
arbejder i grusgravene, hvor Carl Eriks far også arbejdede. Eller hvad der
skete, da han som ung var klapper ved de store jagter på Sanderumgaard.
Alle er velkomne. Børn såvel som voksne
Hvis det regner, vil Carl Erik spille og fortælle for os i kirken.
Dette er første del af Davinde Krøniken. Hvis der er interesse for dette arrangement, vil vi fortsætte med Davinde Krøniken afsnit 2 og 3. Vi vil gerne starte en indsamling af diverse billeder, genstande og andre ting, som I
Davinde-boere evt. har liggende og samle det til en udstilling. Vi har også
en række foredragsholdere og lokale beboere, som vi gerne vil have til at
fortælle om Davinde.
Venlig hilsen
Davinde kulturudvalg og
Davinde/Allerup menighedsråd
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Davinde Børnekulturudvalg

Legedage i Davinde
I Davinde er der mange børn – og endnu flere er på vej.
Vi er nogle forældre, der har snakket om, at det kunne være skønt at skabe
nogle muligheder for, at børn og forældre kunne mødes. Derfor har vi lavet
Davinde Børnekulturudvalg. Vi har planlagt en række aktiviteter og har
indtil videre modtaget 50.000 kr. i støtte fra landdistriktsmidlerne. Vi arbejder på at skaffe flere midler.
I efteråret har vi planlagt følgende to legedage:
Søndag d. 12. oktober og søndag d. 2. november.
Legedagene foregår i forsamlingshuset kl. 14.00-15.30.
Til disse legedage kommer der to musikere, der vil lege, synge og lave
sanglege med de børn, der er 1-6 år. For de store vil der være spille-stue
med diverse spil. Vi slutter af sammen med at spise kage og frugt.
Derudover har vi flere arrangementer i støbeskeen. Fx vil der i februar i
samarbejde med menighedsrådet blive lavet en stor fastelavnsfest med optog gennem byen og teater i kirken. Hvis der er opbakning til arrangementerne, har vi flere ideer til aktiviteter næste år:










Den store legedag for hele Davinde
Friluftsliv ved søen
Klatring i de store træer i Davinde (med instruktør)
Fodboldhold
Lucia
Dans
Biograf
Forbedring af legepladsen

Vi håber på, at I har lyst til at komme og lege, så børn og voksne kan lære
hinanden at kende. Hvis I har andre ideer eller har lyst til at være med i udvalget, så ring til Maren på 26 18 92 02 eller Pernille på 29 92 76 77
(du kan også sende en mail til pernilleholmskov@hotmail.com).
Venlig hilsen Pernille, Maren, Trine og Jane

Davinde Menighedsråd
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Menighedsrådet og menighedsrådsvalg



Davinde menighedsråd vil gerne gøre din kirke
vedkommende for dig!



Hertil har vi gode forudsætninger:

 Vi bor i et landsbysogn, hvor der er større mulighed for nærhed og samklang end i de større byer.
 Langt de fleste i sognet er medlem af folkekirken.

 Der er en grundlæggende interesse for de kirkelige aktiviteter i Davinde.
Vi har de bedste ressourcer:

 Gode medarbejdere, både lønnede og frivillige.
 En god kirkeøkonomi.
 Et godt flersogns-netværk (samarbejde med Allerup, samt Fraugde,
Tornbjerg og Højby)
Målet for de næste år er at videreudvikle de allerede eksisterende tiltag ved
kirken i håb om, at vi kan gøre det attraktivt for flere at komme i kirke.
Intet sker af sig selv – vi har både brug for rådsmedlemmer, praktiske
hjælpere og gode forslag…
Kom til orienterings- og opstillingsmøde
i Davinde forsamlingshus tirsdag d. 16. september kl. 19:30

Venlig hilsen og på gensyn

Davinde Menighedsråd

Husk også fyraftensgudstjenesterne - tirsdage før spiseaftener:
Den 2.9., den 7.10., den 4.11. og den 2.12. - alle dage kl. 17

Legedage
Husk legedage for alle Davinde-børn i forsamlingshuset

Første del af Davinde Krøniken

Der bades igen i Davinde Sø hver
søndag kl. 9.30 og tirsdage/torsdage
kl. 17.30 fra den 5. oktober 2008.
Mød op og vær med - du er meget
velkommen.

Årets generalforsamling i Davinde Beboer- & Forsamlingshus ligger onsdag den 24.9.2008 kl. 19.
Dagsordenen hænges inden generalforsamlingen op på byens opslagstavle. Tilmeld dig et par dage før hos Lis af
hensyn til bestilling af smørrebrød (tlf. 65 97 34 46).

Davinde Krøniken

Vinterbadning i Davinde Sø

Generalforsamling

Mød op på Sportspladsen lørdag den 23. august 2008 til endnu en hyggelig dag sammen med
byens øvrige beboere. Vi skal traditionen tro igen spille gadefodbold, holde kagebagningskonkurrence, deltage i hønseskidningskonkurrence og årets store nyhed: sponsorcykelløbet
– tilmeld dig hos Ivan, Udlodgyden 10, eller kom og hep!
Selvfølgelig er der også forskellige børneaktiviteter, såsom flødebollekast, flaskepostræs i bækken
og ansigtsmaling, og der vil desuden i år være mulighed for at vise, at man kan slå søm i og kaste
med bolde. Om aftenen spiser vi sammen i teltet, trækker vinderne i lotteriet og holder straffesparkskonkurrence samt Kend-din-by-quiz.
Tidspunkter for de enkelte aktiviteter og andre detaljer finder du i det omdelte program.

Sommerfesten

Aktivitetskalender

søndag d. 12. oktober og søndag d. 2. november begge dage kl. 14.00-15.30. Læs nær mer e side 6.

Juletræsfesten i Davinde, der gennemføres i samarbejde med menighedsrådet, har været rigtig hyggelig de seneste år, hvor vi har indledt arrangementet med en julegudstjeneste, ofte med krybbespil
ved 3. klasserne på Tingkærskolen – derfor har vi valgt at gentage programmet:
Mød op til gudstjeneste i Davinde Kirke kl. 14. Derefter følges vi ad til forsamlingshuset, hvor vi
hygger os med juletræ, sang og dans, godteposer og gløgg med æbleskiver samt måske – hvis vi er
heldige, og børnene har været artige – besøg af julemanden.
Sæt kryds i kalenderen 2. søndag i advent, dvs. søndag den 7. december 2008 kl. 14.00-16.30.

Juletræsfesten

Vi fik desværre ikke meldt en dato ud sidste år og gik derfor glip af græskardysten.
Det skal ikke ske igen, SÅ:
Vi afholder græskardyst tirsdag den 7. oktober kl. 19 i for samlingshuset - lige efter spisningen.
Du kan deltage i disse tre konkurrencer (med præmier i hver kategori):
Davindes største græskar – afgøres efter vægt!
Davindes flottest udskårne græskar – for børn!
Davindes flottest udskårne græskar – for voksne!
Vi håber, at mange igen i år vil vise os resultatet af deres grønne fingre og deres kreativitet og deltage i konkurrencen – og både før og efter denne dato pynte op omkring husene i byen med lygtemænd – helt frem til Allehelgensaften den 31. oktober.

Græskardysten

foregår søndag d. 28 september
kl. 15-16.30. Læs mer e her om side 5.

10

Davinde Vandværk

Vandværket
Der er kalkuleret en langtidsplan på 5 år til nyrenovering af vandværkets
installationer. Dette er blevet muligt, nu hvor vi har fået en nødforsyning
etableret til Odense Vandselskab A/S.
Første del af vores 5 års LTP-plan
Her til efteråret er første del af planen at få foretaget en TV-inspektion af
vores boring, så vi kender dens tilstand. Vi håber, den er intakt. Den har
siddet siden 1941. Øverste del af boringen er den mest udsatte, da der her
er mere ilt og regnvand tilstede i jorden, hvilke skaber erosion i det jern,
som borerøret består af. Det vil også være her, der er større risiko for forurening af vandet. I dag bruger man plastrør.
Til næste år tager vi alvorlig fat i det gamle pumpehus, men mere herom
senere.
Hvis vi kan nå det i år, så er det meningen, at de huller, der er i vandtårnet,
skal lukkes af, undtagen to huller. Beslutningen er at montere et støv- og
pollenfilter sammen med en langsom ventilator, der skifter luften til iltningen af vandet.
Det vil udelukke støvpartikler fra blæst, trafik og pollenstøv fra planter,
hvilket er et organisk element, som ikke er befordrende for god vandkvalitet.

Det vil også pynte på vandværket, når vi får disse midlertidige netrammer
fjernet, der dækker de nuværende luftindtag.
Frede Frandsen, formand

Nyt fra Tarup-Davinde I/S
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Tarup-Davinde I/S
Foråret og sommeren er gået med mange aktiviteter i Tarup-Davinde området. Ét af højdepunkterne faldt d. 30. maj, da bestyrelsesformand Anker Boye indviede Anes
lagune, den nye badesø ved Tarup. Vinterbaderne fra Davinde deltog i indvielsen og var de første til at afprøve det nye vand.
I Hudevad-området har den største begivenhed nok været, at A.P. Møller
og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers fond til almene formål donerede
3,8 mio. kr. til at sætte den gamle smedje ved Hudevad radiatorfabrik i
stand samt til at indrette udstillingsfaciliteter i lokalerne bag smedjen.
Arbejdet går i gang her i efteråret og forventes færdigt til næste sommer.
Ved Davinde Sø har der igen været meget aktivitet, og det er meget positivt, at området nu bruges af mange mennesker. Der er desværre også gener
forbundet med den megen aktivitet, og det har især beboerne nær ved Davinde Sø mærket noget til. Davinde Savværk har bl.a. været nødt til at opsætte hegn rundt om virksomheden for at undgå tyveri af træ og parkering
inde på deres grund. Medarbejdere fra Tarup-Davinde bruger en del timer
på oprydning og renovation ved Davinde Sø. Vi håber, at vi ved fælles
hjælp kan få området til at fungere, så alle oplever og udnytter de fantastiske muligheder, området giver.
Endelig så har Tarup-Davinde I/S fået ny sekretariatsleder (artiklens forfatter). Jeg vil kort benytte lejligheden til at præsentere mig selv:
Min familie og jeg er bosat i Hudevad og har derfor et godt lokalkendskab,
både til området og til de mennesker som bor herude
og færdes i naturen. Jeg har en lang undervisningsog projektledelsesbaggrund og har senest været leder
af UdviklingsCenter Aarslev på forsøgsstationen i
Årslev, hvor jeg ledede alle projekter om Planter til
Sundhed. Jeg glæder mig meget til opgaven og til at
møde jer. God tur ude i området!

Venlig hilsen
John Juul Henriksen, sek retariatsleder
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Mad & Mennesker

Spiseaftener i Forsamlingshuset
Sommermad
07.10.08 Lasagne og salat
04.11.08 Koteletter i fad
)
02.12.08 Jule-tamtam *
02.09.08

- Helle & Co.
- Hanne, Ib, Ole, Unni, Ivan, Jens & Bendte
- Lars, Helle, Inge & Paul
- Bækgyden m.fl.

Vandmøllevejens Fiskefavorit - Lis, Jens Peter, Kirsten & Esben
03.02.09 Meksikanske pandekager
- Nissen, Nielsen & Jacobsen
03.03.09 Pirogger med coleslaw og rodfrugtsalat
- Inger & Jørgen
07.04.09 Boller i karry
- Gert m.fl.
06.01.09

*) Husk til december-spiseaftenen en lille pakke pr. person til pakkeleg.
Børn 0-3 år: ......................Gratis

Børn 4-12 år: ........................... 15 kr.

Voksne medlemmer: ........ 45 kr.
Voksne ikke-medlemmer: ...... 55 kr.
Husk til- og framelding senest søndagen før til Unni på tlf. 65 97 25 15.

Pirogger

Bestyrelsen
Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær

Suppl.

Lis Andersen ................. lissahlandersen@gmail.com .. 65 97 34 46
Unni Reichert ............................ davine@mail.tele.dk .. 65 97 25 15
Marianne Henriksen ... marianne-bjarne@tdcadsl.dk .. 65 97 24 53
Jørgen Munk .................................. j_munk@mail.dk .. 65 97 31 97
Inge Jacobsen ...................ilkejacobsen@newmail.dk .. 65 97 24 29
Peter Andersen............. dsl225370@vip.cybercity.dk .. 65 97 37 40
Anders Holmskov ....... andersholmskov@gmail.com .. 30 27 21 32
Hanne Hansen .................. hanne-ib@hansen.mail.dk .. 65 97 34 90
Jens Højager Jørgensen .. hojager-thorsted@mail.dk .. 65 97 39 90

Giv en hånd
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Renovering af anretterkøkkenet
Vedligeholdelsesudvalget v/ Jens Højager har i samråd med bestyrelsen
besluttet at lukke forsamlingshuset for udlejninger i hele september måned.
Formålet med lukningen er at få renoveret husets anretterkøkken. Inden
arbejdet påbegyndes den 6.9. tømmes alle skabe for service, bestik, skåle
og fade, og hylderne ryddes for vaser, glas osv.
Arbejdet skal ifølge planen udføres over fire trin, svarende til fire arbejdsweekender:
Den 6.-7.9.:
Den 13.-14.9.:
Den 20.-21.9.:
Den 27.-28.9.:

Borde og skabe fjernes, trægulvet brækkes op og køres væk
Der isoleres (m. flamingo og net) og støbes nyt gulv
Der lægges klinker på gulvet – og fuges
Der males og opsættes nye køkkenskabe til glas og service

Svend Bjørnholt har påtaget sig at styre slagets gang og være entreprenør.
Vi mangler frivillige, der vil hjælpe med de forskellige arbejdsopgaver, fx
at støbe gulv og lægge klinker – ring til Svend, 65 97 27 62, hvis du vil deltage i arbejdet med renovering af anretterkøkkenet.
Hvis du i stedet vil hjælpe med at give vore udendørsarealer, primært Ppladsen en overhaling eller med at male kaffestuen på 1. sal anden og sidste
gang, så mød op én eller flere af disse dage og hjælp os med arbejdet.

Flaghejsning
Hvis du som medlem af beboerforeningen ønsker flaget på bystævnet
hejst, så giv besked et par dage i forvejen på tlf. 65 97 34 46.

Opslag
Byen får inden længe en ny opslagstavle. Den snedkereres af Frede Frandsen og stilles op samme sted som den gamle, der var meget slidt og faldefærdig. Brug den nye opslagstavle til dine opslag og husk at fjerne dem
igen, når de ikke længere er aktuelle.

M A S A I

Nybygning  Tilbygning  Reparationer

Velkommen indenfor hos
Annette’s Blomster
Blomster og dekorationer
Brudebuketter
Kranse og bårebuketter
Tørrede blomster

Tlf. 65 38 14 32

Grønvej 7

v/ Helle Petersen
Langeskov Centret 5  5550 Langeskov
Tlf. 65 38 10 17  Fax 65 38 10 17
www.butikharlekin.dk

SuperBest
Langeskov Centret 25
5550 Langeskov
 65 38 23 27
Mandag-fredag kl. 9-19
Lørdag kl. 8-16
Købmand Michael Jensen

051132@superbest.dk

www.superbest.dk
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Medlemsforhold og leje af huset

Medlemskab
af Davinde Beboer- & Forsamlingshus kan tegnes under spiseaftenen i september af alle beboere i lokalområdet. Beløbet kan desuden indbetales til
husets konto i Sparekassen Faaborg, kontonummer 0828 0000568376.
Det årlige kontingent er 100 kr. pr. husstand (for perioden 1.7.-30.6.).

Hvis du ønsker at opnå medlemsfordele, skal indbetaling af medlems-kontingent ske inden generalforsamlingen, der afholdes den 24. september 2008.
Hvis kontingentet ikke er betalt rettidigt, opnår man
ingen medlemsfordele resten af medlemsåret.

Medlemsfordele
Som medlem af foreningen har du følgende fordele:
 Flagning på bystævnet, hvis du har en mær kedag
 Leje af møbler fr a For samlingshuset: 100 kr . / leje af service: 50 kr .
 Leje af Forsamlingshuset: r abat på 1.000 kr .
 Spiseaftener: 45 kr . pr . voksen (ikke-medlemmer 55 kr.)
 Indflydelse på for eningens ar bejde via deltagelse i den år lige generalforsamling i Forsamlingshuset.
I øvrigt er alle velkomne til foreningens arrangementer, som fx sommerfesten, juletræsfesten, børnedisco, musikcafé og andre kulturelle
arrangementer.

Leje af Forsamlingshuset
Leje af forsamlingshuset aftales med udlejeren, tlf. 61 67 28 27.
Prisen er p.t. kr. 2.500 for ikke-medlemmer (rengøring inkluderet).
Den tilsvarende pris for medlemmer er kr. 1.500.

Næste beboerblad udkommer i februar 2009

