Davinde Beboer- &
Forsamlingshus

Beboerblad
August
2009







Vand
Varme
Sanitet
Stålkonstruktioner
Rustfrit stål

Tarup Smedie og VVS
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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 

Arbejdsweekend i og omkring forsamlingshuset
Vi holder arbejdsweekend den 5.-6. september 2009.
Diverse malerprojekter skal afsluttes. Herunder bjælkerne i anretterkøkkenet, pletmaling samt evt. maling af væggene på toiletterne.
Der skal også monteres rustfri stållister i døråbningerne i køkkenet.
Udenomsarealerne skal ordnes, så her er noget for dem, der gerne vil
have ukrudt mellem fingrene.
Vi skal desuden have ophængt 20 pyramide-plader i loftet i salen, da vi
længe har haft et ønske om at få forbedret akustikken.
Søndagen afsluttes med et musikarrangement, så vi straks kan få afprøvet, om pladerne medvirker til bedre akustik i salen (se næste side).

Kontakt eventuelt Jens Højager på tlf. 65 97 39 90, hvis du har spørgsmål til arbejdsopgaverne. Kom og giv en hånd - du er velkommen.
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Det’ for børn (og voksne)

Børnekulturkalenderen
Efteråret byder på flere sjove arrangementer for både børn og voksne.
Søndag d. 13. september - Danseworkshop
Vi gentager succesen fra foråret, hvor danseinstruktøren Tine Damborg satte gang i forsamlingshuset sammen med børn. Der skal danses hele dagen,
og til slut vises dagens arbejde for familie og venner. Målgruppe:10-14 år.
Søndag d. 27. september - Naturdag for hele familien
Vi drager ud i naturen omkring Davinde, laver pandekager over bål og
andre naturaktiviteter. Målgruppe: alle.
Søndag d. 25. oktober - Musikalsk Legestue
Vi mødes om formiddagen i forsamlingshuset og laver sanglege. Bagefter
er der fri leg med forsamlingshusets nye legeting. Målgruppe: 0-7 år.
Følg med på opslagstavlen eller tilmeld Jer vores nyhedsbrev på
legedage@gmail.com. Vi glæder os til at se J er .
Med venlig hilsen
Davinde Børnekulturudvalg

Lunau Band i huset
Søndag d. 6. september kl. 16 tester or kester et Lunau de nye akustikforbedringer i Davinde Forsamlingshus med en hyggelig og stemningsfuld
koncert. Bandet består af Trine Lunau og Peter Sund fra Davinde samt kontrabassisten Søren Lund og trommeslageren Chano Olskær.
Musikken har referencer til den danske vise- og salmetradition samt amerikansk folk og country. Der kan købes kaffe og kage.
Alle er velkommen – der er fri entré.
Koncerten er støttet af midler fra landdistriktspuljen under FødevareErhverv samt KULTUR under Odense Kommune.

Gospel-arrangement
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Gospel-dag i Davinde
Kom og syng dig glad sammen med din nabo, tilmeld dig
Gospel-dagen i Davinde søndag den 4. oktober kl. l0-17.
Davinde Kulturudvalg og Davinde Kirke har i fællesskab
hyret gospelinstruktør Søren Raffnsøe til sammen med
jer at designe og optræde med jeres eget gospel-show.
Søren er kendt for at besidde en
livsglæde og en smittende energi,
der kan inspirere, og han har
imponeret i de mange forskellige
musikalske sammenhænge, hvor
han slår sine folder.
ALLE - børn som voksne kan være med, da sangglæden i gospelmusik er
vigtigere end noder og korerfaring. En del af arrangementet denne søndag
foregår i Davinde forsamlingshus. Dagen afsluttes i kirken med en gospelmusik-gudstjeneste, hvor du og dit kor skal synge.
Tilmelding kan ske senest den 15. september til:
Hanne Hansen, tlf. 65 97 34 90 (e-mail: hanne-ib@hansen.mail.dk)
eller til:
Else Marie Bech, tlf. 66 16 20 15.
Gospeldagen er gratis, men forplejningen (frokost, kaffe og kage) koster kr.
50,- pr. deltager. Gospeldagen støttes økonomisk af Odense Kommune
og Direktoratet for Fødevareerhverv.
Vi håber, at I har lyst til at bakke op om dette spændende arrangement.
Venlig hilsen
Davinde Kulturudvalg
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Krøniken

Davinde Krøniken
Davinde Kulturudvalg indbyder til tredje og sidste afsnit af Davinde Krøniken. Arrangementet finder sted i vores forsamlingshus
søndag d. 22. november 2009 kl. l5-17.

Denne gang skal det handle om Davinde i dag.
Museumsdirektør, dr.phil. Erland Porsmose vil føre os up to date med sit
foredrag: ”Hvad bliver der af landsbyen?”
Efter foredraget bliver der mulighed for at bese lokale kunstneres udstilling
i forsamlingshuset og nyde en kop kaffe, en øl eller et glas vin.
Musikerne Kasper Lysemose og Jens Eriksen spiller egne versioner af danske sange på kontrabas og guitar, og de vil eventuelt akkompagnere til fællessang.
Entreen er denne gang gratis, mens kaffe og kage m.m. kan købes på stedet.
Er der interesserede, der gerne vil udstille lidt af deres kunst på dagen, kan
de kontakte kulturudvalget - Hanne, tlf. 65 97 34 90, Bendte, tlf. 65 97 39
90 eller Unni, tlf. 65 97 25 l5.

Arrangementet støttes af Odense kommune og Direktoratet for Fødevareerhverv.
Vi glæder os meget til at se jer og håber, I er mange, der vil støtte op om
vores sidste Krøniken-arrangement og hygge jer nogle timer sammen med
en masse gode folk fra Davinde.
Venlig hilsen
Davinde kulturudvalg

Krøniken
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Vi afholder græskardyst tirsdag den 6. oktober kl. 19 i for samlingshuset - lige efter spisningen.
Davindes største græskar – afgøres efter vægt!
Davindes flottest udskårne græskar – for børn!
Davindes flottest udskårne græskar – for voksne!

Gospel-arrangement med Søren
Raffnsøe i samarbejde med
menighedsrådet og kirken
søndag den 4. oktober.
Se side 5.

Davindebeboeren Jens Peter Madsen opfører sammen med musikeren Erling Hjernø sin
nye forestilling ”Og der var steder hvor tiden forsvandt”
onsdag den 21. oktober kl. 19.30 i Davinde For samlingshus.
Det er fortællinger og sange om det der sker, når legen fanger os, og tiden forsvinder.

Fortælleteater for voksne

Græskardysten

Årets generalforsamling i Davinde Beboer- & Forsamlingshus ligger
onsdag den 23.9.2009 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).

Den 5.-6.9.2009
- afsluttes med koncert
v/ Lunau.
søndag kl. 16.
Se side 3-4.

Gospel-dagen

Generalforsamling

Arbejdsweekend

Aktivitetskalender

Børnekulturudvalget har planlagt aktiviteter for børn og deres voksne - på søndagene den 13.9., den 27.9.
og den 25.10. Læs mere på side 4.

Tredje del af Davinde Krøniken afholdes
søndag d. 22.11. kl. 15-17.
Se side 6-7.

Der bades fortsat i Davinde Sø hver søndag kl. 9.30 og tirsdage/torsdage kl. 17.30.
Mød op og vær med - du er velkommen.

Vinterbadning

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 6. december 2009 kl. 14.00-16.30.

Juletræsfesten

Børnearrangementer

Davinde Krøniken

Det er samtidig et underholdende oplæg til debatten om legens betydning og vilkår i det
moderne samfund. Arrangementet i Davinde er støttet af kulturmidlerne fra Landdistriktspuljen under Fødevareministeriet samt kulturmidler fra Odense Kommune.
Jens Peters tidligere forestilling ”Fortællinger om en dreng med en livlig fantasi” blev
vist ved et velbesøgt arrangement i Davinde Forsamlingshus i foråret 2008.
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Davinde Vandværk

Vandværket
I år gennemførte vi den store laboratorieundersøgelse af vores vand, dvs.
den dyre model til godt 7.000 kr. Prøven viste sig at være uden problemer på
alle områder, undtagen den, som er alle vandværkers skræk i dag: coliforme
bakterier.

Vi havde desværre én coliform bakterie pr. 100 ml., og det er faktisk ingenting, men der måtte tages endnu en prøve - desværre igen med et ubetydeligt
indhold af coliforme bakterier. For at vi kan få et så retvisende resultat af
næste prøve som muligt, vil vi kun skylle filtrene med vand direkte fra boringen. Hidtil har vi sendt vandet retur igennem filtrene for at få tømt rentvandsbeholderen. Vi har nu fået monteret en ventil ved skyllepumperne, således at vi fremover kan pumpe rentvandsbeholderen tom udenom filtrene.
Vi har en mistanke om, at rentvandsbeholderen er smittebæreren. Den har så
vidt vides aldrig været gjort rent indvendig, så her til efteråret skal rentvandsbeholderen støvsuges for gammelt okker, som eventuelt kan indeholde bakterier. Derudover flytter vi sugelinjen fra forsyningspumperne længst
væk fra filtrenes indgang i rentvandsbeholderen. Herved skabes en bedre
omsætning i vandmængden, så der vil være frisk vand tilstede i beholderen
hele tiden.
Svømmerhuset, der er et lille kar, som sidder åbent og synligt inde i vandværket, bliver fjernet, og de gamle svømmere bliver erstattet af en elektronisk måler af vandstanden i rentvandsbeholderen. Det giver en øget sikkerhed over for risici for vandforgiftning. Den samlede pris ligger omkring
50.000 kr.
Det var en ret teknisk udredning, men vi synes at I skal vide, hvad
der sker med vores vandværk, som vi finder det værd at
kæmpe for at holde i drift i mange år endnu. Vi har i Davinde en meget fin vandkvalitet: ingen pesticider, BAM
(2,6-dichlorbenzamid) eller andre forurenende elementer.
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. Et af højdepunkterne var Tarup-Davinde Dagen 2009 med ca. 3.000 besøgende i områderne ved Phønix og Davinde Sø, men også mange mindre arrangementer har
været afviklet, og Tarup-Davinde I/S mærker i høj grad, at området er ved
at være kendt af mange og bruges flittigt, specielt i sommermånederne.
Det har blandt andet derfor været nødvendigt at etablere en ny parkeringsplads ved Davinde Sø, med indkørsel fra Tingkærvej, således at P-pladsen
ved Udlodgyden kan aflastes, når der er rigtig mange gæster i området.
Denne løsning er lavet i dialog med Davinde Savværk, som har store gener,
når der holder mange ulovligt parkerede biler foran savværket. Der er opsat
skilt ved P-plads på Udlodgyden, som henviser til den nye parkeringsplads.

I Davinde Sø området vil der d. 23. august være et triatlon arrangement,
som Odense Triathlon Klub står for. Der bliver runddelt information om
arrangementet til beboerne i nærområdet.
Smedjen i Hudevad er nu færdigrenoveret og ”Hudevad Smedjemuseum”
åbner lørdag d. 15. august med udstillingen: ”Hudevad – smedjen, kunsten
og radiatorfabrikken”.
I uge 42 (efterårsferien) vil der igen i år være ”NATURligvis” arrangeret af
10 fritidsklubber fra Odense Kommune. Nærmere information runddeles til
de nærmeste beboere inden afvikling.
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.
Læs mere om disse ting - og meget mere
- på www.oversoeogland.dk og god tur ude i området!
John Juul Henriksen, sek retariatsleder
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Davinde Menighedsråd

Alterbilledet i Davinde
I forbindelse med opdatering af vores kirkes infomateriale - dels til folder
og dels til en kommende hjemmeside - viser det sig, at der ikke eksisterer
nogen form for information vedrørende vores alterbillede.
Billedet er foræret af Sanderumgaard i 1918, men hvem, der har malet det,
og hvad titlen er, vides ikke.
Ud af hukommelsen mener jeg at huske, at det er Ellen Hofmann-Bang fra
Hofmannsgave på Nordfyn, som har lavet et kopi af et italiensk 1500-tals
maleri.
Herudover har jeg ingen yderligere oplysninger, og intet fremgår på selve
billedet.
Det er interessant, hvis denne udfordring kunne ”knækkes”.
Derfor en god flaske rødvin til
den, det lykkes for.
Venlig hilsen
Erik Vind

Menighedsrådet i Davinde

Vi fortsætter det gode tiltag med
fyraftensgudstjenester umiddelbart før efterårets spiseaftener.
Den 1. 9., den 6.10., den 3.11. og
den 8.12. - hver gang kl. 17.
Ofte med musikalske indslag
- tjek byens opslagstavler.

Info fra Sanderumgaard

13

Sanderumgaards Romantiske Haves Venner
Den Romantiske Have på Sander umgaar d er blevet vækket af sin 200årige tornerosesøvn, og det går ikke stille af sig! Erik og Susanne Vind er
gået i gang med, hvad de selv kalder for ”en livsopgave”, nemlig et storstilet restaureringsprojekt af den gamle have, anlagt af Johan Bülow i perioden 1795-1828. I maj 2010 åbner haven for offentligheden for betalende
gæster.
Restaureringen af haven bliver finansieret ved hjælp af velvillige fonde og
vil være en proces, der kommer til at forløbe over en årrække.
Vedligeholdelsen af haven skal foregå dels ved hjælp af entré-indtægter fra
havens gæster, dels ved hjælp af en frivillig indsats.
Sanderumgaards Romantiske Haves Venner er en nystiftet for ening,
som vi gerne vil opfordre jer til at blive medlemmer af.
Foreningens formål er at samle en gruppe mennesker, der vil interessere sig
for og støtte op om haven og de mange kommende projekter og events, der
vil komme til at ske her.
Vi søger medlemmer, der
 vil bidrage med idéer til videreudvikling af haven og kommende projekter og events
 lejlighedsvist har lyst til at yde en frivillig indsats i haven, for eksempel
som rundviser, foredragsholder, gartner eller café-/butikshjælper
 vil markedsføre haven til familie, venner og arbejdskolleger.
Medlemmer af foreningen vil automatisk få gratis adgang til haven og de
events, der kommer til at foregå. Foreningen vil desuden afholde et årligt
kulturelt arrangement for medlemmerne.
Erik og Susanne Vind ser meget gerne at Sanderumgaard igen kommer til
at have betydning for lokalsamfundet, ligesom den gjorde på Johan Bülows
tid.
Hvis dette har nogen interesse og for mere information, kontakt venligst
Susanne Vind på tlf. 65 97 21 30 / 26 19 21 30 eller susannevind@mail.dk

LYSGAARD

Blomster & Buketter
Frugt & Grønt
Brugskunst & Dyrefoder
Ørbækvej 787
Odense SØ
Tlf. 6597 2806

Pia & Torben

Kig ind til os

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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Mad og Mennesker

Spiseaftener i Forsamlingshuset
Ristaffel
- Carsten Juhl & ungerne
06.10.09 Lasagne
- Hanne, Bendte, Unni & mænd
03.11.09 Kylling á la Surprise - Ella og Frede, Helle og Lars, Inge og Poul
08.12.09 Julemad *)
- Bækgyden m.fl.
01.09.09

Fisk
02.02.10 Burgere m/ pommes frites
02.03.10 Koteletter i fad
06.04.10 Kong Frederik d. 9.’s Livret
05.01.10

Børn 0-3 år: ......................Gratis
Voksne medlemmer: ........ 45 kr.

- Lis,

Kirsten, Eva og mænd
- Nissen og Nielsen
- Henriksen, Nielsen og Nygård
- Overvad og Rolf
Børn 4-12 år: ........................... 15 kr.
Voksne ikke-medlemmer: ...... 55 kr.

Husk til- og framelding senest søndagen før til Unni på tlf. 65 97 25 15.
*) Husk en lille gave til pakkeleg, hvis du vil være med.

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
Peter Andersen.............dsl225370@vip.cybercity.dk .. 65 97 37 40
Jørgen Munk .................................. j_munk@mail.dk .. 65 97 31 97
Marianne Henriksen ... marianne-bjarne@tdcadsl.dk .. 65 97 24 53
Inge Jacobsen .................. ilkejacobsen@newmail.dk .. 65 97 24 29
Anders Holmskov ....... andersholmskov@gmail.com .. 40 28 37 93
Hanne Hansen .................. hanne-ib@hansen.mail.dk .. 65 97 34 90
Jens Højager Jørgensen .. hojager-thorsted@mail.dk .. 65 97 39 90

