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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 

Tak
Davinde Forsamlingshus danner ramme om mange lokale aktiviteter
og arrangementer og er dermed en central del af byen og for mange et
uundværligt samlingssted.
Bestyrelsen vil gerne takke alle beboere for private donationer samt
stor velvilje, når det gælder hjælp med de mange praktiske gøremål i
og omkring forsamlingshuset. Også en stor tak for lån af maskiner og
udstyr til istandsættelse og vedligehold.
Uden aktiv opbakning fra lokale kræfter ville vi efter al sandsynlighed
ikke have et forsamlingshus i Davinde.
Tak til bladets annoncører, der gennem annoncering har valgt at støtte
vores hus. Annonceindtægten er et velkomment bidrag til forsamlingshusets drift og fortsatte beståen.
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Krøniken

Davinde Krøniken
Davinde kulturudvalg indbyder til et nyt afsnit af Davinde Krøniken, hvor
vi nu er nået til anden del.
Arrangementet finder sted i vores forsamlingshus

søndag d. 22. marts 2009 kl. 15-17.
Forsamlingshuset vil denne dag byde på en udstilling af billeder fra det
gamle Davinde.
En af vore Davinde-boere, historiker Lars Bisgaard, vil føre os rigtig langt
tilbage i historien og fortælle om Davinde i Middelalderen.
Jørgen Dickmeiss, en af vore lokale musikere, vil underholde med sang og
fiol samt spille til fællessang.
Entréprisen er denne gang kr. 40,- for voksne, mens der er gr atis adgang
for børn u/ 15.
Vi serverer sodavand, kaffe og kage.
OBS: hvis nogen ligger inde med billeder , fotos eller maler ier fr a det
gamle Davinde, vil vi meget gerne låne dem til udstillingen. Kontakt venligst Hanne Hansen, tlf. 6597 3490, eller Unni Reichert, tlf. 6597 2515.
Vi glæder os til at se jer og nyde nogle timer sammen.
Venlig hilsen
Davinde kulturudvalg

Krøniken
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Davinde Børnekulturudvalg

Børneaktiviteter i Davinde
Sidste år afholdt vi nogle vellykkede arrangementer med god opbakning.
Derfor vil vi gerne fortsætte med flere arrangementer for børn i det nye år.
Sæt derfor kryds i kalenderen følgende datoer:
Søndag d. 21. marts
Fastelavn kl. 10 i kirken med efterfølgende fest og tøndeslagning i forsamlingshuset.
Søndag d. 29. marts
Danseworkshop for de 10-12 årige.
Søndag d. 19. april
Musikalsk Legestue for de 1-3 årige og Babymusik for de 0-1 årige.

Søndag d. 17. maj
Udendørsarrangement ved Phønix-pladsen med bål, træ-klatring, ridning og
snobrød.
Lørdag d. 13. juni
Store Legedag på sportspladsen, hvor Gerlev Legepark kommer og udfordrer med gamle idrætslege.
I får nærmere besked
om arrangementerne,
når de nærmer sig.

Børnekulturudvalget
v/ Pernille, Maren,
Trine og Jane

Davinde Menighedsråd
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Fyraftensgudstjenester
Fyraften eller oprindelig ”ferie abend” er tid til afslapning.
Og det er åbenbart blevet helt naturligt at slå vejen inden om Davinde kirke
hver den første tirsdag i måneden kl. 17 for at få både et ord og noget musik
med på vejen hjem, eller før turen går videre til spisning i forsamlingshuset.

Siden det tidlige efterår har vi forsøgt os med et supplement til søndagsgudstjenesten i Davinde kirke. Og det er en noget anderledes gudstjeneste:







Det foregår på en hverdag.
Tidspunktet er velvalgt - efter arbejde og før aftensmaden.
Gudstjenesten er kort – ½ time eller 3 kvarter.
Prædiken eller oplæsningen er i ”øjenhøjde” - lige ud af hverdagen.

Der er ”alternativ” kirkemusik.

Vi er meget glade for, at ideen er blevet så vel modtaget, idet der har været
20-30 kirkegængere hver gang, og vi ser frem til et nyt fyraftensmøde
tirsdag 3. marts kl. 17, hvor jazzsaxofonist Hans Mydtskov vil deltage.
Venlig hilsen
og på gensyn

Davinde
Menighedsråd

Husk også fyraftensgudstjenesten tirsdag den 7.4. kl. 17

Davinde Krøniken

Sct. Hans-aften

Mød op og vær med du er velkommen.

Sommerfesten 2009

Husk sæsonens sidste aftener d. 3.3. og d. 7.4.

Spiseaftener

Der bades fortsat i Davinde Sø
hver søndag kl. 9.30 og tirsdage/
torsdage kl. 17.30.

Generalforsamling i huset
tirsdag den 17. marts kl. 18.30.

børneaktiviteter

Søndag d. 29. marts
Søndag d. 19. april
Søndag d. 17. maj
Lørdag d. 13. juni
- læs mere side 6.

Vinterbadning

Vandværket

Legedage og

Det koster 25 kr. i entre som går til Davinde kulturudvalg som er med-arrangør af arrangementet.

Så er Svøbsk nye CD "Den gamle bornholmer" på gaden, og det fejrer
vi med en cd-release-fest d. 19 april kl. 15 i Davinde forsamlingshus.
Vi spiller en koncert med numre fra cd’en og derefter inviterer vi på
lidt godt til ganen.
Svøbsk er en folkemusikduo bestående af Maren Hallberg på harmonika
og Jørgen Dickmeiss på violin, sang og mandolin. Til koncerten medvirker desuden perkussionisten Tira Skamby og pianisten Nicolaj Busk,
som også er med på cd’en.

Cd-release med Svøbsk

Aktivitetskalender

Båltale og bål ved
Davinde Sø
den 23.6. kl. 21.30.
Sæt allerede nu kryds i
kalenderen lørdag den 15.8., hvor vi
holder sommerfest på sportspladsen.

Så indbydes der til ølsmagning. Et herligt nyt læskende initiativ fra Carsten Nygård i
samarbejde med Kultur-udvalget finder sted tirsdag den 19. maj 2009 kl. 19.00 i forsamlingshuset. Her vil John fra det kendte Refsvindinge–bryggeri lede os igennem en
smagsoplevelse udi, hvad de kan byde på fra det lille anerkendte bryggeri på Østfyn.
Senest blev bryggeriets julebryg 2008 kåret som en af landets bedste, men udover denne, og den kendte Ale no.16, kan bryggeriet levere mange andre herlige bryg.
Der kan læses meget mere om Bryggeriet Refsvindinge og deres bryg på deres hjemmeside: www.bryggerietrefsvindinge.dk
Der kan kun blive tale om en meget hyggelig aften udi bryggens og smagsoplevelsens
verden, hvorfor vi håber, at mange vil have lyst til at møde op. Prisen vil være kr. 125,for dette superarrangement. Tilmelding med betaling senest den 1.5.2009 til Carsten
Nygård på tlf. 6597 2086 eller Per Nielsen på tlf. 6597 2117.

Ølsmagningsaften

området og Davinde Sø
søndag den 10. maj 2009.

Husk at besøge Phønix-

Tarup-Davinde-dagen

Anden del af Davinde Krøniken
foregår søndag d. 22. marts
kl. 15-17. Læs mer e side 5.
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Davinde Vandværk

Vandværket
Året 2008 er gået, og hvad er der sket, siden vi sidst skrev i beboerbladet?
Vi har haft en TV-inspektion af vores boring. Borerørets tilstand er fortsat i
orden, men inspektionens leder vurderede, at den ikke vil holde meget mere
end 10 år. Der er meget tæring i rørets inderside. Rusten blomstrer ud og
farver den kalkskal, der sidder på rørets inderside brun i partielle områder.
Men med den nye viden kan vi handle ud fra denne situation.
Vi skiftede allerførst råvandspumpen, selvom mange års kalkaflejringer i
borerøret gjorde det vanskeligt. Den gamle pumpe ydede op til 36 m3/time.
Pumpens ydelse var for høj, og filtrene kunne ikke følge med, idet de ikke
kan klare mere end 11 m3 i timen. Den nye pumpe yder 8 m3/time.
Det giver en bedre overensstemmelse mellem filter og råvandspumpe.
Resultatet er heller ikke udeblevet. Nu formår filtrene at holde okkeren tilbage, og dette skulle alt andet lige give en bedre vandkvalitet.
Vi regner desuden med, at iltningstårnet blive lukket her i starten af det nye
år. Vi slås en del med coliforme bakterier, og det skulle gerne høre op efterfølgende. Vi bruger for mange penge på laboratorietests og er - set med
vores øjne - i bagatellernes vold. Vi ligger omkring 1-6 coliforme bakterier
pr. 100 ml vand. Det er ingenting, men der kræves nul-tolerance.
Går vi på Internettet og ser på vandværkets rapporter over en årrække, så
har vandværket jævnligt haft disse bakterier at slås med. Konklusionen må
være, at det gælder om at vandets vej til forbrugerne foregår i så lukkede
miljøer som muligt. Derfor skal iltningstårnet lukkes.
Den 17. marts 2009 kl. 18.30 er der gener alfor samling i Davinde Forsamlingshus. Her kan I få
mere at vide om vandværkets fremtid og økonomi.
Nye vedtægter omdeles til alle husstande sammen
med dette beboerblad. De skal godkendes af generalforsamlingen. De gamle vedtægter har været anvendt siden 1930.
Frede Frandsen, formand

Nyt fra Tarup-Davinde I/S
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Tarup-Davinde I/S
Efteråret er gået og nu er det vinter med knap så
mange aktiviteter i Tarup-Davinde området.
Sensommeren og efteråret bød dog på meget liv i grusgravene, hvor grusgravningen fortsætter dag efter dag, og lastbiler kører grus og sten væk og
kommer retur med overskudsjord, som hver dag får Røllehøj til at vokse.
Men også ved Davinde Sø har der været meget liv og specielt i uge 42,
hvor 10 fritidsklubber fra Odense for anden gang afviklede ”NATURligvis”. Arrangementet var meget velbesøgt og arrangørerne skønner, at der
har været op imod 4.000 besøgende i ugens løb. Det var en kæmpe succes,
som jo også havde en bagside i form af parkeringsproblemer, meget affald
og gener for de nærmeste naboer. Der er blevet evalueret, og beboerrepræsentanter fra Davinde har deltaget i denne evaluering, således at vi i efterårsferien i år er bedre forberedte på det store besøgsantal.
Den 3. februar var jeg inviteret til fællespisning i Davinde forsamlingshus
med efterfølgende foredrag og debat om aktuelle emner og fremtidige planer i Tarup-Davinde området. Det var en rigtig fin aften med god mad, og
hvor der blev stillet spørgsmål til både de helt nære ting og til planerne for
fremtiden. Jeg vil her specielt fremhæve debatten om lukning af den eksisterende parkeringsplads ved Davinde Sø som et godt eksempel på, hvor
mange forskellige holdninger, der er blandt jer til løsning af de fremtidige
adgangsforhold. Det er et godt eksempel på, hvor vanskeligt det kan være
at gøre alle tilfredse. Jeg vil også gerne slå fast, at der jo er nogle forudsætninger, som skal være opfyldt, for at vi kan lave den foreslåede løsning,
nemlig at grusgravningen er endt, Tarup-Davinde I/S har købt arealet, og at
myndighederne giver tilladelse til at etablere parkeringsplads på et nyt sted
i området. Tak for en god aften med rigtig mange gode synspunkter og
holdninger til, hvordan vi skal forvalte vores fine Tarup-Davinde område.
Husk: Tarup-Davinde-dagen den 10. maj 2009 på Phønixgrunden og
ved Davinde Sø. God tur ude i omr ådet!
John Juul Henriksen, sek retariatsleder
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Mad & Mennesker

Spiseaftener i Forsamlingshuset
Pirogger med coleslaw og rodfrugtsalat
07.04.09 Boller i karry
03.03.09

Børn 0-3 år: ......................Gratis

- Inger & Jørgen
- Gert m.fl.

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.

Sommergriller
Vi havde i sommermånederne ’08 succes med at mødes til fælles grillaften
på Sportspladsen den første tirsdag i måneden - lad os mødes igen:
05.05.09
02.06.09
07.07.09
04.08.09

Medbring mad og drikke, bestik og service osv.
Vi sørger for, at der tændes op i grillen ved legepladsen.
Efter maden kan du tage et spil crocket, petanque, vikingespil, fodbold eller…
Mød op til nogle hyggelige sommeraftener for hele familien.

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 .. 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

Gymnastik
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Gymnastik i Forsamlingshuset
- for mødre, babyer og andre interesserede.
Davinde har i den seneste tid fået mange nye indbyggere - derfor er vi mange nybagte mødre, der går hjemme. Vi planlægger derfor at bruge forsamlingshuset til gymnastik én formiddag om ugen. Der vil være fokus på at
genoptræne bækkenbunden, træne ryg- og mavemuskler og i det hele taget
at få rørt kroppen.
Alle er velkomne til at deltage - også hvis du ikke har en baby med. Vi håber at kunne starte op allerede i marts måned.
Hvis du vil vide mere, kan du kontakte Pernille Holmskov på mail
pernilleholmskov@gmail.com.

Der vil komme opslag op, når de sidste detaljer er på plads.

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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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 i september. Er kontingentet ikke betalt r ettidigt, 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 under den år lige gener alfor samling.
I øvrigt er alle velkomne til foreningens arrangementer, som fx sommerfesten, juletræsfesten, 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.

Flaghejsning

Næste beboerblad udkommer i august 2009

