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Vand
Varme
Sanitet
Stålkonstruktioner
Rustfrit stål

Tarup Smedie og VVS
Smedebakken 15, 5792 Årslev

 65 97 24 70

 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 

BILSPIONEN.DK
Din personlige bilpartner
Hos os får du blandt andet

 ekstraudstyr
 styling af din bil
 reparation af alle bilmærker
 lånebil under reparation
Odensevej 35, Langeskov
www.bilspionen.dk
 topmoderne værksted
65 38 33 60 / 40 81 33 77
bilspionen@bilspionen.dk

Specialister inden for formidling af salg af biler mellem
private - store fordele for såvel sælger som køber.
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Davinde Vandværk

Vandværket
Redegørelse for vandkvaliteten ved Davinde Vandværk i 2007
I henhold til bestemmelserne i drikkevandsbekendtgørelsen*) udsender bestyrelsen for Davinde Vandværk hermed følgende redegørelse til brugerne.
I 2007 er der udtaget prøver den 22.9. og den 20.11. og i 2008 den 6.2.
efter godkendt prøveplan af firmaet Eurofins.
Der foreligger ingen overskridelser af de maksimale grænseværdier.
Der blev konstateret coliforme bakterier (ikke farlige) i prøverne fra 22.9.,
som er forsvundet ved ny prøve 20.11.
Prøvningsrapporter fremlægges på generalforsamlingen og kan rekvireres
fra formanden.

Udvalgte værdier i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen:








Hårdhed
12,9 H grader
Mangan
<0,005 mg/l
Jern
0,022 mg/l
Bakterier E coli
0
Coliforme bakterier <1/100 ml
Kimtal 22 gr. C
0/ml
Kimtal 37 gr. C
0/ml

højest tilladte værdi:
30 odH
højest tilladte værdi: 0,02 mg/l
højest tilladte værdi: 0,10 mg/l
højest tilladte værdi:
0
højest tilladte værdi <1/100 ml
højest tilladte værdi
200/ml
højest tilladte værdi
20/ml

*)

Miljø- og energiministeriets bekendtgørelse nr. 871 af 21.9.2001 om
vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg.
Davinde, den 10. februar 2008
Frede Frandsen (fmd.)
Vandmøllevej 22
5220 Odense SØ
Telefonnr. og mail: 65 97 26 02
ella-frede.frandsen@familie.tele.dk

Generalforsamling
Torsdag den 3. april 2008
kl. 18.30 i Forsamlingshuset
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Mad & Mennesker
Spiseaftener i Forsamlingshuset

Koteletter i fad
- Familien Overvad
01.04.08 Frikadeller m. stuvet hvidkål og kartofler - Helle, Bjarne & Co
04.03.08

Børn 0-3 år: ...................... Gratis
Voksne medlemmer: ........ 35 kr.

Børn 4-12 år: ........................... 15 kr.
Voksne ikke-medlemmer: ...... 40 kr.

Husk til- og framelding af hensyn til indkøb senest søndagen før til Unni på
tlf. 65 97 25 15.

Tak til annoncører og sponsorer
Bestyrelsen for Davinde Forsamlingshus vil gerne takke annoncørerne,
der gennem annoncering i dette beboerblad har valgt at støtte vores
hus. Da vi ikke modtager nogen former for tilskud, er annonceindtægten meget velkommen.
Også stor tak til de mennesker, der træder til, når vi har behov for
hjælp, fx Martin fra Odense Låseservice, der netop har sponsoreret nye
låse, cylindre og håndtag til husets tre yderdøre. Tak.

Bestyrelsen
Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær

Suppl.

Lis Andersen .................... post@jenspetermadsen.dk .. 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

Alle søndage kl. 9.30 og tirsdage/
torsdage kl. 17.00 indtil d. 1.5.

Generalforsamling i huset
torsdag den 3. april kl. 18.30.

Husk sæsonens sidste
aftener d. 4.3. og d. 1.4.

Spiseaftener

Efter et vellykket vinterarrangement, hvor vi tændte lys i mørket, byder Davinde Kulturudvalg nu
på endnu et musikarrangement. Denne gang åbner vi dørene til Davinde Forsamlingshus og fejrer
sommerens komme med en glad aften med New Orleansjazz, ternede duge og kolde øl.
I Davinde er vi så heldige, at der bor en musiker, der hedder Jens Meldgård Eriksen, og det er hans

Maj-jazz i Davinde

Vinterbadning i Davinde Sø

Vandværket

Sanderumgaard i Herskabsstalden søndag d. 17.2. kl. 15.00.
www.tumulten.dk
Vi sørger for brød, vin og en lille koncert - alt ganske gratis.
Gode hilsener - og velkommen til alle fra Tumult, Jørgen Dickmeiss og Peter Sund

Folkrootsrock-orkestret Tumult med Davindenseren Jørgen Dickmeiss i front holder CD-release på deres tredje CD: ”Aldrig får jeg fred”.
CD’en er blevet til i uptown Davinde hos Peter Sund - producer
og lydtekniker - i hans studie ”The Farm”.
Da vi er overordentlig glade for resultatet skal det selvfølgelig
markeres og fejres - og hvor ellers end i Davinde? Så mød op på

CD-releasefest

Entré: 50 kr . pr . per son. Vel mødt.

Sommerfesten 2008
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen lørdag den 23.8.,
hvor vi holder vores
traditionsrige sommerfest
på sportspladsen.

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.

Sct. Hans-aften

Båltale v/ Hans Jørgensen,
tidl. borgmester i Årslev
Kommune og stort bål
ved Davinde Sø
den 23.6. kl. 21.30.

New Orleans Kvartetten spiller lykkelig som ulykkelig jazz. Med udgangspunkt i den New Orleans
jazz, som vi alle kender og holder af, domineret af orkestrets ubændige spilleglæde.
Repertoiret spænder fra det lyriske til mindre følsomme klange. Vokale indslag kan ikke udelukkes.

www.neworleanskvartetten.dk

Orkestermedlemmer:
Kasper Lysemose: kontrabas
Jens Eriksen: banjo, guitar og sang
Svend Haugaard: klarinet og tenorsax
Carsten Bjørn Knudsen: trompet og sang

torsdag den 8. maj kl. 19.30.

New Orleans Kvartetten

orkester, der kommer og spiller.
Mine damer og herrer... I Davinde Kulturudvalg glæder vi os over at kunne præsentere
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Davinde Menighedsråd

Valg til Menighedsrådet
Til det kommende efterår er der valg til menighedsrådet.
Med den nye lov om folkekirkens økonomi har menighedsrådet fået meget
mere indflydelse på, hvordan de tildelte kirkeskatte-midler kan anvendes.
Der åbnes op for helt nye muligheder for at tænke og handle kreativt, når
der planlægges og iværksættes forskellige aktiviteter, der involverer kirken,
for eksempel musik og foredrag.
Der vil også være mulighed for at få medbestemmelse med hensyn til kirkebladets indhold og forskellige udflugter for sognets beboere. Fritiden er
efterhånden sparsom for mange mennesker, derfor er det vigtigt at anvende
den rigtigt, så det bliver spændende og attraktivt at være borger i Davinde.
Vi vil senere indkalde til opstillingsmøde i forsamlingshuset, så snart den
endelige dato er på plads.
Vil du have indflydelse på det arbejde og de arrangementer, der fremover
finder sted i kirkens regi, så bak op om menighedsrådsvalget.
På Davinde Menighedsråds vegne
Albert Jakobsen
Formand

Erik Vind
Næstformand, tlf. 65 97 21 30

Fotos fra fastelavnsgudstjenesten i Davinde Kirke den 3.2.2008 med deltagelse af historiefortæller
Anette Wilhelm Jahn og musiker før tøndeslagningen i forsamlingshuset: De små danser bibelen

Nyt fra Tarup-Davinde I/S
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Vinterbaderne og andre, som færdes ved Davinde Sø, har ikke kunnet undgå at se, at Nymølle Stenindustriers gravearbejde har ændret søen, så den
snart har fået dobbelt størrelse. Gravearbejdet betyder, at lerpartikler hvirvles op i vandet og gør det midlertidigt uklart, men vandet er stadigt rent.
Det forventes, at der skal graves i søen ca. 2 år endnu. Så længe må vi leve
med de opslæmmede lerpartikler. Når bredderne skal jævnes, og stien rundt
om søen etableres, vil der atter komme lerpartikler i søen.
Det går også fremad med opfyldningen på Røllehøj - bjergets ryg er blevet
fyldt op, og højden nærmer sig 35 meter over det omgivende terræn.
Fra toppen kan man i klart vejr se Storebæltsbroen. Men vær forsigtig, gå
ikke derop i arbejdstiden og heller ikke i en regnvejrsperiode, der er forfærdeligt meget mudder. Man regner med, at arbejdet på Røllehøj vil vare ca.
4 år endnu, inden bakkerne kan afleveres til rekreativt brug. Først til den tid
(i 2012) vil søen og højene være endeligt retableret og stierne anlagt.

Planerne for Tarup-Davinde har dog endnu længere horisont. Midt i april
åbner vi en sommerudstilling på Naturskolen Åløkkestedet på Høloftet, der
fortæller om strategien og planerne for Tarup-Davinde frem til ca. 2030.
Her lægges op til en debat om udviklingen, og I opfordres til at deltage.
Husk: der er åbent i Stenudstillingen på Phønix den 2. søndag i måneden
kl. 14.00-17.00 hele året. Det er en fin samling af ledeblokke og fossiler,
næsten alle samlet i Tarup-Davinde. Den er et besøg værd. Fra maj til september vil der samtidig være åbent og ild i essen i Hudevad Smedje og mulighed for at køre i hestevogn gennem Åløkke Grusgrav om eftermiddagen.
Et forslag til en cykeltur er at køre til Anes Høj ved den nye P-plads ved
Ibjergvej og fortsætte ad stien mod syd til Anes Sø, hvor Tarup-Davinde
I/S i vinter har anlagt en badebred – en lagune, der tages i brug til sommer.
Foldere med kort over Tarup-Davinde findes i folderkasserne i området og
på Naturskolen Åløkkestedet. Se også
www.oversoeogland.dk. God tur!
Venlig hilsen

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 en spiseaften.
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 i september.
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: 35 kr . pr . voksen (ikke-medlemmer 40 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.
Medlemsrabatten opnås kun, hvis kontingent er betalt rettidigt.

Næste beboerblad udkommer i august 2008

