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Reparation & nybyggeri

Vand og VVS
- udskiftning af rør, vandhaner og toiletter

Varme
- gas-/oliefyr, ventilation,
fjernvarmeanlæg m.m.

Alternative energikilder
- biobrændsels- og solvarmeanlæg

Smede– og montagearbejde
- altaner, trapper, gelændere m.m.
- plade- og svejsearbejde i rustfrit stål
- tagrender, tagreparationer og nedløb

Grave- og kloakarbejde

Tarup Smedie, VVS & Blik ApS
Smedebakken 15, 5792 Årslev



65 97 24 70

@ mail@tarupvvs.dk

 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 25.-26. september 2010.
Vi har denne gang valgt at fokusere på toiletterne i forsamlingshuset her skal vi have renset terrazzogulvene og malet væggene.
Vi håber også at få hængt nye gardiner op i garderoben, salen, kaffestuen og på scenen. Og hvis vi kan nå det, skal der pletmales i salen
og udskiftes lamper på scenen.
Kontakt eventuelt Anders eller Svend, hvis du har spørgsmål til
arbejdsopgaverne. Kom og giv en hånd - du er velkommen.
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Det’ for børn (og voksne)

Børnekulturkalenderen
Børnekulturudvalget har planlagt
aktiviteter for børn i Davinde følgende
datoer i efteråret:
Søndag d. 12. september
Søndag d. 10. oktober
Søndag d. 14. november
Programmet for dagene er endnu ikke
fastlagt, men sæt kryds i kalenderen
allerede nu. Programmet annonceres på
hjemmesiden www.davinde.info.
Du kan også få informationer om
kommende arrangementer via vores
nyhedsbrev - tilmeld dig ved at skrive
til legedage@gmail.com.
Vi glæder os til at se mange børn og
forældre til vores hyggelige
arrangementer med sang, leg og naturliv.
Vel mødt.
Davinde Børnekulturudvalg
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Davinde Vandværk
Beredskabsplan for Davinde Vandværk

Henvendelse vedrørende unormal vandforsyning på vandværket:
Vandværkspasser: Carsten Hansen, tlf. 6597 2170 eller 2344 8620
Formand: Frede Frandsen, tlf. 6597 2602 eller 4017 2806
Almindelig
driftsforstyrrelse
(fx ledningsbrud)

Større
driftsforstyrrelse
(fx større brud)

Truet forsyningssituation
(fx forurening)

Vandværkspasser
tilkalder assistance.

Vandværkspasser
tilkalder assistance.

Vandværkspasser
tilkalder assistance.

Ledningsbrud:
Tarup Smedie
v/ Knud Rasmussen
Tlf. 2048 8896 eller
6597 2670

Ledningsbrud:
Tarup Smedie
v/ Knud Rasmussen
Tlf. 2048 8896 eller
6597 2670

Tilsynsmyndighed:
Odense Kommune
Tlf. 6613 1372

Berørte kunder
informeres om
omfang og forventet
varighed.

El-fejl:
Rolfsted El
Tlf. 6598 2077 eller
2320 0433.
Vandværkets bestyrelse orienteres.
Berørte kunder
informeres om
omfang og forventet
varighed.

Bestyrelsen for Davinde Vandværk
v/ Frede Frandsen, formand

Vandværkets bestyrelse orienteres.
Afhængig af situationen etableres
krisestab iht.
Odense Kommunes
beredskabsplan.
Berørte kunder
informeres om
omfang og forventet
varighed.

Den 25.-26.9.2010
Se side 3.

i Davinde Beboer- & Forsamlingshus
torsdag den 23.9.2010 kl. 19.
Se dagsorden på byens opslagstavle.

Legedage i forsamlingshuset den 12.09., den 10.10. og den
14.11.2010 (søndage).
Vi mødes i forsamlingshuset - store og små - og der vil være
sang, musik og leg med vores mange legeredskaber.

Legedag

Arbejdsweekend

Generalforsamling

Husk fyraftensgudstjenesterne før spiseaftenerne
kl. 17 i Davinde kirke.
Ofte med musikalske
indslag - tjek kirkens
opslagstavle. Vel mødt.

gudstjenester

Fyraftens-

Kom til sommerfest på sportspladsen lørdag den 21.8.2010. Vi har igen et interessant og hyggeligt
program for byens beboere. Vi begynder kl. 11 med fælles spisning af medbragt frokost og fortsætter herefter med børneaktiviteter, cykelløbet Tour de Davinde, gadefodbold, kagekonkurence, havetraktorræs, hønseskidning m.m.
Hvis du vil deltage i fællesspisningen om aftenen, skal du tilmelde dig til Peter, Sanderumgårdsvej
66 eller Torben, Davinde Bygade 36. Læs mere på byens opslagstavle.

Sommerfesten 2010

Aktivitetskalender

Reservér torsdag den 14.10. til
en aften med Arne Lundemann
i forsamlingshuset.
Tilmelding til Rikke,
tlf. 4084 0961.
Se også indstikket.

Vi afholder græskardyst tirsdag den 5. oktober kl. 19 i for samlingshuset - lige efter spisningen.
Der er en lille præmie til hver af kategorierne:
Davindes største græskar – afgøres efter vægt!
Davindes flottest udskårne græskar – for børn!
Davindes flottest udskårne græskar – for voksne!

Juletræsfesten i Davinde, der gennemføres i samarbejde med menighedsrådet, har været rigtig hyggelig de seneste år, hvor vi har indledt arrangementet med en julegudstjeneste - derfor:
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 5. december 2010 kl. 14.00-16.30.

Juletræsfesten

Følg med på byens hjemmeside på adressen www.davinde.info og tjek byens opslagstavler.

Information

Arne Lundemann-show

Græskardysten

Læs mere på side 4 og på www.davinde.info.
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Davinde Menighedsråd

Orientering om sognearbejdsdagen
Sognearbejdsdagen, den 20.6.2010, indledtes med gudstjeneste i Fraugde
kirke, og derefter fortsatte dagen i sognegården. Menighedsrådene i pastoratet har aftalt at lave et samlet udbud af aktiviteterne i de tre sogne, således
at man ikke får arrangementer, som falder på samme dato.

De tre menighedsråds aktivitetsudvalg og præsterne planlægger aktiviteter,
som afholdes i forbindelse med gudstjenester samt arrangementer i sognegård eller forsamlingshus. Samarbejdet betyder, at vi får en bedre udnyttelse af de midler, som menighedsrådene har at arbejde med.
Det er aftalt, at der oprettes et "blad- og kommunikationsudvalg", som har
ansvar for udgivelsen af kirkeblad og vedligeholdelse af fælles hjemmeside.
Vi har længe haft ønsker om faste tider for højmessen og gerne flere i Allerup og Davinde kirker. Vore præster har udarbejdet flere løsningsforslag,
som også indebærer, at kirkernes personale kan afløse hinanden, og at vi på
et senere tidspunkt kan ansætte personale, som arbejder i alle tre kirker.
Menighedsrådets vision er at udbygge samarbejdet med Allerup og Fraugde
menighedsråd til gavn for alle sognets beboere.
Venlig hilsen

Davinde Menighedsråd
www.davindekirke.dk

Nyt fra Tarup-Davinde I/S
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Tarup-Davinde I/S
Foråret og sommeren har været præget af mange
aktiviteter og et stort antal besøgende i TarupDavinde området. Vi har ansat en ny naturvejleder, Henrik Kalckar Hansen.
Han har stor erfaring i teambuilding, specielt for skolebørn, og har gennemført mange arrangementer på Phønix i løbet af forår og sommer 2010.
I foråret 2010 blev der udgivet en ny folder over Tarup-Davinde området.
Folderen har et forbedret kort med konkret angivelse af offentlige og private områder - den kan fås på Naturskolen Åløkkestedet og i folderkasserne.
I løbet af foråret har Faaborg-Midtfyn og Odense Kommune vedtaget og
fremlagt ”Over Sø & Land - Struktur & helhedsplan 2050”. Det er en plan
for udviklingen af hele grusgravsområdet frem til år 2050, og den vil danne
arbejdsgrundlag for Tarup-Davinde I/S de næste mange år i bestræbelserne
på at udvikle området til et stort sammenhængende, rekreativt naturområde.
Desværre overholder ikke alle besøgende de regler, der er for brug af området: ro efter mørkets frembrud, ingen motoriseret kørsel på Tar upDavinde I/S områder og intet hærværk på fx bygninger og skure. Jeg har
holdt et møde med de nærmeste - og mest udsatte - naboer med deltagelse
af politi og ssp-konsulenter. Der er iværksat en række initiativer: udlægning
af brænde ved bålsteder, præcisering af regler i folder, ssp-konsulent-besøg
i området og kontrakt med vagtselskab om patruljering i sommerperioden.
Jeg vil gerne benytte denne lejlighed til at appellere til, at I også hjælper til
med at skabe en god friluftskultur i jeres nærområde. Brug området, vis i
handling og ord, at det er jeres nærområde, hvor gæster er velkomne, men
at I gerne vil have at man overholder de regler, der er for brug af området.
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. God tur ude i området!
John Juul Henriksen, sekretariatsleder

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
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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 150 kr. pr. husstand (for perioden 1.7.-30.6.).

Hvis du ønsker at opnå medlemsfordele, skal indbetaling af medlemskontingent ske inden generalforsamlingen i september. Er kontingentet ikke betalt rettidigt, opnår du 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 500 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

Medlemmer

Ikke-medl.

1 dag

2.000

2.500

2 dage

3.100

4.000

Leje af forsamlingshuset aftales
3 dage
3.900
5.000
med udlejeren, tlf. 61 67 28 27.
1.500
2.000
Prisen afhænger af, om du ønsker Mindehøjtidelighed
at leje huset 1, 2 eller 3 dage i træk, og om du er medlem af foreningen.
Rengøring er inkluderet.

Flaghejsning

