Davinde Beboer- &
Forsamlingshus
www.davinde.info

Beboerblad
Februar
2010

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 

Bestyrelsen
Formand Lis Andersen ................ lissahlandersen@gmail.com 65 97 34 46
Næstfmd. Anders Holmskov ...... andersholmskov@gmail.com 40 28 37 93
Kasserer Hanne Hansen .................hanne-ib@hansen.mail.dk 65 97 34 90
Sekretær Jørgen Munk .................................. j_munk@mail.dk 65 97 31 97
Marianne Henriksen marianne-bjarne@tdcadsl.dk 65 97 24 53
Peter Andersen.............dsl225370@vip.cybercity.dk 65 97 37 40
Svend Bjørnholt ............................ svb@mail.tele.dk 65 97 27 62
Suppl.

Rikke Mejlgaard...................... rm@psykologhus.dk 40 84 09 61

Suppl.

Steen Ejrup ................................... steen@ejrup.com 61 16 11 91
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Det’ for børn (og voksne)

Børnekulturkalenderen
De næste måneder byder på flere sjove arrangementer for både børn og
voksne.
Fastelavnsfest (14.02.10)
Vi holder traditionen tro fastelavnsfest i samarbejde med Davinde Menighedsråd. Der er gudstjeneste og derefter tøndeslagning og lege i forsamlingshuset.
Legedag i forsamlingshuset (11.04.10)
Vi mødes i forsamlinghuset store og små kl. 10-12 . Der vil være sang og
musik og leg med vores mange legeredskaber. Der kan købes kaffe, saft og
kage til 10 kr.
Legedag - udflugt (09.05.10)
Vi tager på udflugt til en spændende legeplads i Odense. Alle er velkomne.
Flere informationer følger.
Følg med på opslagstavlen eller tilmeld jer vores
nyhedsbrev på legedage@gmail.com.
Vi glæder os til at se jer.
Med venlig hilsen
Davinde Børnekulturudvalg

Show i Forsamlingshuset
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Arne Lundemann - 50 års jubilæumsshow
KOM OG OPLEV ET SIKKERT FYNSK GRIN!
Vi håber, at I har lyst til at bakke op om en fornøjelig aften i
Davinde Forsamlingshus torsdag d. 14. oktober kl. 19.30.
Ja, det er ikke bare en gammel vittighed!
Det er en helt ny nyhed, for den er god nok:
Runde, glade og gemytlige, morsomme og
muntre Arne Lundemann tager hele landet
rundt for at fejre 50 års jubilæum i det gode
humørs tjeneste.
50 år på de skrå brædder! Selv for en meget
stor smørtenor fra Nyborg er det noget særligt.
Derfor har Lundemann sammensat et stort
jubilæumsshow, der både byder på highlights
fra en laaang karriere lige fra blokvognsunderholdning i Blokhus til teatrets største scener,
over anekdoter til helt nye lundemannske påhit.
Arne Lundemanns hjertelige hjertelighed er lige så stor som tallene på
dåbsattesten og badevægten tilsammen. Kort sagt: Arne Lundemann.
Billetter kan købes for 150 kr. senest den 15 september hos:
Rikke Mejlgaard, Udlodgyden 13 (tlf.: 4084 0961, e-mail: rm@sport.dk.)
…. skynd dig - der bliver rift om pladserne!
I pausen er baren åben med mulighed for at købe en
kop kaffe, en øl/vand eller et glas vin, samt snacks.
Venlig hilsen
Davinde Kulturudvalg

Legedag i forsamlingshuset søndag den 11.04.10.

Legedag

Generalforsamling i huset onsdag den 10.3. kl. 18.00.

Husk sæsonens sidste spiseaftener
tirsdag den 2.3 og tirsdag den 6.4.,
begge dage kl. 18 i forsamlingshuset.

Vi tager søndag den 09.05.10
på udflugt med børnene til en
spændende legeplads i Odense.

Udflugt

Vandværket

Spiseaftener

Vi holder fastelavnsfest i samarbejde med menighedsrådet
søndag den 14.2.2010 kl. 14.
Arrangementet begynder med gudstjeneste i kirken - derefter er
der leg, fastelavnsboller og tøndeslagning i forsamlingshuset.

Fastelavn

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

Aktivitetskalender

Følg med på byens hjemmeside på adressen
www.davinde.info. Tjek også løbende byens
opslagstavler, hvis du vil være opdateret.

Båltale og bål ved
Davinde Sø
onsdag den 23.6. kl. 21.30.

Arne Lundemann-show
Reservér allerede nu torsdag den 14.10. til en her lig
aften med Arne Lundemann i forsamlingshuset.
Tilmelding til Rikke, tlf. 4084 0961.

Sommerfesten 2010

Reservér allerede nu
lørdag den 21.8.2010.
Følg også med på byens Facebook-væg.

To gange om året vil der blive afholdt en 4-dages kunstudstilling i Davinde Forsamlingshus.
Første gang er lørdag den 12.-tirsdag 15. juni kl. 11-17. Der er fer niser ing lør dag kl. 11, der er
gratis entré, og alle er velkomne. Til ferniseringen vil der blive budt på en lille forfriskning, og derefter kan der købes øl, vand, kaffe og te til yderst rimelige priser.
Det er endnu ikke offentliggjort. hvem eller hvilke kunstnere der udstiller, men hold øje med lokalaviserne, opslagstavlen og www.davinde.info for mere information.
Kender du en, eller har du selv lyst til at udstille i Forsamlingshuset,
er du velkommen til at kontakte Steen Ejrup på tlf. 611 611 91.

Besøg byens kunstudstilling

Information

Alle er velkomne.
Flere informationer følger.

Sct. Hans-aften

Vi mødes i forsamlinghuset store og små kl. 10-12.
Der vil være sang og musik og leg med vores mange legeredskaber. Der kan købes kaffe, saft og kage til 10 kr.
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Davinde Vandværk

Vandkvaliteten i 2009
Davinde Vandværk vil gerne orientere alle
tilsluttede brugere om sidste års vandkvalitet.
I 2009 er der udtaget 10 prøver efter godkendt
prøveplan af firmaet Eurofins (den 16.1., 31.3., 7.4., 15.7.,
23.7. og 6.8.). Der foreligger ingen overskridelser af de maksimale grænseværdier. Der blev konstateret coliforme bakterier
(ikke farlige) i juli - men ingen i sidste prøveudtagning i august.
Prøvningsrapporter fremlægges på generalforsamlingen og kan rekvireres
fra formanden (ebff@frandsen.mail.dk).
Udvalgte værdier i henhold til drikkevandsbekendtgørelsen (15. juli 2009):








Hårdhed
12,6 H grader
Mangan
<0,005 mg/l
Jern
0,010 mg/l
Bakterier, E coli
<1/100 mg/l
Coliforme bakterier
1/100 ml.
Kimtal, 22 gr. C
<1/ml
Kimtal, 37 gr. C
5/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

Ovennævnte prøver er fra en udvidet kontrol (+ org. Mikroforurening).
I 2010 vil Odense Kommune foretage (og betale) 10 vandprøver på samtlige private vandværker, da den ønsker en samlet oversigt over kommunens
vandkvalitet. Første vandprøve er netop afsluttet hos os i Davinde, og den
viste ingen tegn på afvigelser.
Bestyrelsen for Davinde Vandværk
v/ Frede Frandsen, formand

Generalforsamling i Davinde Forsamlingshus
onsdag den 10. marts 2010 kl. 18.00

Davinde Menighedsråd
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Ny klokke i klokketårnet
Kimer i klokker - forhåbentlig i 2010.
Igennem længere tid har menighedsrådet arbejdet på en løsning omkring
morgen- og aftenringningen i Davinde kirke.

Da det praktisk har været et problem at finde nogen, der kunne ringe, har vi
besluttet os vi til at overgå til automatisk ringning - i øvrigt som den sidste
kirke i provstiet.
Det er imidlertid sådan, at automatisk ringning ikke bare kan gennemføres
med en gammel og antik klokke. Det er nemlig sandsynligt, at den vil gå i
stykker, hvis den gentagne gange bliver slået an på det samme sted.
En ny klokke bliver derfor opsat ved siden af den gamle og bjælkekonstruktionen tilpasset den nye automatiske funktion.
Ved særlige lejligheder kan begge klokker bruges samtidigt.
Forhåbentlig skulle det hele være på plads inden årsskiftet.

Husk dette halvårs fyraftensgudstjenester før spiseaftenerne:
Den 2. marts og den 6. april kl. 17 i Davinde kirke.
Ofte med musikalske indslag - tjek byens opslagstavler.

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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Nyt fra Tarup-Davinde I/S

Tarup-Davinde I/S
Efteråret er gået, og nu er det rigtig vinter i
Tarup-Davinde-området med folk på kælkebakken, og vi har også set skiløb i området.
Men også ved Davinde Sø har der været meget
liv. I august måned afholdte Odense Triatlon
klub et stævne som både bød på svømning, løb
og cykling. Der var mange deltagere og også
mange lokale tilskuere.
I uge 42 var der igen ”NATUR-ligvis”. Arrangementet var meget velbesøgt,
og arrangørerne skønner, at der har været op imod 3.000 besøgende i ugens
løb. De to projektledere fra fritidsklubberne i
Odense, Michael og Thomas, deltog umiddelbart før arrangementet i fællesspisningen i
forsamlingshuset, hvor de fortalte om arrangementet, og I havde mulighed for at stille
spørgsmål. Årets store hit var kælkebakken,
som blev flittigt benyttet
Toilettet er nu flyttet, og vi håber, at det bliver til glæde for både brugere og
de naboer, som har følt sig generet af den tidligere placering.
Desværre har vi også i 2009 været plaget af en del hærværk og tyverier i
jeres nærområde. I løbet af efteråret er der blevet stjålet olie fra olietankene
på Phønix, og vi har derfor besluttet at lave en anden varmekilde i Stenmuseet og klubhuset på Phønix.
Det er naturligvis rigtig ærgerligt, at vi skal bruge rigtig mange penge på at
reparere efter hærværk og tyveri, men det skal jo ikke overskygge alle de
fantastisk gode ting, der sker i området, hvor vi i denne tid kan se vinterbaderne i et hul i isen og dykkere, som dykker under isen.
Jeg håber, at vi vil se jer bruge området flittigt i den kommende sæson.
John Juul Henriksen, sekretariatsleder

Spiseaftener og opslag
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Spiseaftener i Forsamlingshuset
Koteletter i fad
06.04.10 Kong Frederik d. 9.’s Livret

- Henriksen,

02.03.10

Nielsen og Nygård
- Overvad og Rolf

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 Hanne, tlf. 65 97 34 90.

Spiseaftener i sommerperioden
Det har været vældig hyggeligt de seneste to år, hvor
vi har mødtes på sportspladsen og grillet sammen den
første tirsdag aften i de måneder, hvor vi holder en
sommerpause fra spiseaftenerne i forsamlingshuset.
Datoerne er i år den 4. maj, den 1. juni, den 6. juli og den 3. august.
Hvis du har lyst, så mød op på sportspladsen kl. 18 med din medbragte mad
og drikke (husk service, bestik, tæpper osv.), så sørger vi for, at grillen er
tændt og for bolde og legeredskaber til børn og legesyge voksne.

Vel mødt 

Barnepige søges!
Er der i Davinde en sød og ansvarsfuld pige
på mindst 14 år, der har lyst til at babysitte
for Nonni på 6 år?
Løn efter aftale.
Ring venligst til Susanne på 65 97 21 30 /
26 19 21 30 eller mail på
susannevind@mail.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

