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TARUPVVS.DK
V/ SØREN RASMUSSEN
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
www.tarupvvs.dk
Industrivej 16 - 5792 Årslev
mail@tarupvvs.dk - kontor 65 97 24 70

Formanden skriver
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Kære Davindeboere
Så er vi lige pludselig i gang med sidste sommermåned i denne ombæring,
fantastisk så hurtigt tiden får ben at gå på.
Inden for de seneste par måneder fik vi sluttet forårssæsonens kulturarrangementer af på fornem vis med HP Lange og Mik Schack, hvor det
var herligt at opleve huset fyldt endnu en gang og en succes med at
kombinere det med mad også. Det skal gentages ved lejlighed.
Vi fik også en rigtig fin Skt. Hans-aften med mange fremmødte ved
Davinde Sø, hvor sorte truende skyer trak pænt udenom. Lars Bisgaard
holdt en fornem og vedkommende båltale. Vores børnebål kan vi gøre
bedre næste år, da der er god opbakning hertil.
Der arbejdes for næste sæson i vort hus med at stable et spændende
program på benene, se det forløbelige program andetsteds i bladet.
Helt fast ligger selvfølgelig vor traditionelle sommerfest den 20. august
2016, der plejer at være meget hyggelig og en herlig måde at samle byen
på. Så forhåbentlig mødes vi rigtig mange til nogle gode fornøjelige timer.
Ud over det skal nævnes, at vi glæder os til at kunne præsentere Steffen
Brandt solo onsdag den 7. september, hvor vi naturligvis håber på udsolgt
hus. Noget af et scoop synes vi.
Så der er grøde i vort hus, vi kan altid bruge friske kræfter og nye ideer til
at samle vor lille by, så bestyrelsen håber, at der er flere, at der har lyst til
at møde op til den årlige generalforsamling i foreningen den 14. september.
Bestyrelsen er, som vanlig, vært ved en bid brød efter generalforsamlingen. Vi glæder os til, at forsamlingshuset får nye vinduer og bliver
shinet op, hvorfor der i forhold til det sidste vil blive hidkaldt til en
arbejdsweekend, hvor vi håber, at flere frivillige vil give en hånd med.
Endelig tager vi fat på vore spiseaftener her fra september, lad os få flere
med og nyde et fantastisk uforpligtende samvær nogle timer den første
tirsdag i hver måned. Forinden er der mulighed for at deltage i Davinde
kirkes fyraftensgudstjenester.
Og således er vi klar til endnu en sæson i vort hus
og forening med mange aktiviteter.
På bestyrelsens vegne og med ønske om et godt efterår og forår
Ivan

ISOLERINGSTILBUD

på loft og hulmur, f.eks. hulmursisolering
Villa på 120 kvm. - fast pris uden tillæg

Kr. 7.500,- incl. moms.

Vi udfører alle former for tømreropgaver - kontakt os for tilbud.

Sommerfest i Davinde
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Alle beboere i Davinde skulle have fået omdelt en invitation til årets sommerfest, men her er hovedpunkterne:
Kl. 10:00

Kaffe og rundstykker på p-pladsen ved forsamlingshuset

Kl. 11:00

Sponsorcykelløb

Kl. 12:30

Salg af pølser og drikkelse ved teltet på sportspladsen

Kl. 12:45

Petanque-turnering på sportspladsen

Kl. 14:00

Indlevering af kager til kagedysten

Kl. 14:00

Andeløb i bækken

Kl. 15:00

Salg af kage og kaffe i teltet på sportspladsen

Kl. 15:30

Havetraktoragility
Ponyridning og FDF-aktiviteter på sportspladsen

Kl. 18:00

Spisning i teltet
Tilmelding og betaling til Jens Højager (kontaktinfo side 15).
Kr. 120 for voksne og kr. 50 for børn (4-12 år).

Kl. 01:30

Festen slutter.

Har du ikke fået folderen om sommerfesten, der indeholder info om bl.a.
tilmelding og praktiske forhold, kan du kontakte Ivan, Kim, Birgit eller
Jens - se kontaktinfo side 15.

Generalforsamling 2016
HUSK at bestyr elsen for Davinde Beboer - & Forsamlingshus holder generalforsamling onsdag den 14. september kl. 19 i huset.
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Kom og hør om foreningens arbejde og hvad, der for tiden er på tegnebrættet. Giv din mening til kende og stil op til bestyrelsen, hvis du ønsker indflydelse.
Efter mødet er bestyrelsen vært ved en bid mad og en tår øl/vand.
Vel mødt.
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Davinde Menighedsråd

Aldersdatering af tømmeret fra tagkonstruktionen i Davinde kirke
I 2015 foretog Nationalmuseet en såkaldt dendrokronologisk undersøgelse
af tagkonstruktionen over Davinde kirke for at bestemme alderen på
tømmeret.
Dendrokronologi er en arkæologisk dateringsmetode, der baserer sig på
variationen af årringsstrukturen i boreprøver udtaget fra det træ, man
ønsker at datere. På vore breddegrader er der tydelig forskel på den del af
årringen, der er dannet i vækstsæsonen modsat den del af årringen, der er
dannet uden for vækstsæsonen. Ved at sammenligne prøver med prøver af
samme træsort fra andre steder i landet eller i udlandet, kan man med
meget stor præcision sige i hvilket år, træet er fældet.
I Davinde kirke er der udtaget prøver
fra tømmeret fra tagkonstruktionen
over selve kirkerummet
(”kirkeskibet”), fra tårnet og fra
våbenhuset.
Alt tømmeret er af samme træsort:
Eg. Der blev udtaget femten prøver,
hvoraf 11 er dateret. Prøverne kan
deles op i tre dateringsgrupper:
Kirkeskibet: En af prøverne viser, at
træet, som prøven stammer fra, er fældet i år 1458. En prøve fra en anden
gruppe viser, at dette træ er fældet i år 1481. Den sidste prøve fra
kirkeskibet er dateret til, at træet er fældet år 1507.
Våbenhuset: Fire prøver undersøgt. Træet er fældet i år 1491.
Tårnet: Seks prøver udtaget, men nogle uegnet til dendrokronologisk
undersøgelse på grund af for få årringe.
Det giver jo stof til eftertanke at tænke på, hvordan middelalderens folk må
have knoklet med først at fælde de store egetræer og derefter oparbejde
dem til tømmer og få det op og få lavet tagkonstruktionen.
Hvis du ønsker at læse hele Nationalmuseet rapport fra undersøgelse fra
Davinde kirke (NNU rapport nr. 69-2015), kan den hentes på nnuweb.dk.

Davinde Menighedsråd
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Præsterne
Den ene af vore præster, Anne Sophie Jakobsen har fortsat barselsorlov og
ønsker at forlænge med forældreorlov, hvilket er bevilget af Fyns Stift.
Anne Sophie Jakobsen har derfor orlov til og med den 4. marts 2017.
Barselsvikar Merete Holcks tjenesteperiode forlænges derfor tilsvarende.
Ole Thestrup Hansen
Formand for Davinde menighedsråd

Herover sognepræsterne under
Fraugde Allerup Davinde pastorat:
Anne Sophie Bredmose Jakobsen
(p.t. på barsel), Signe Paludan
og Merete Holck (barselsvikar).

Læs mere på fraugdeallerupdavinde.dk
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Aktivitetskalender, fotos & info

Denne side fokuserer på et udpluk af sæsonens
arrangementer i Davinde Beboer og forsamlingshus.
Se i øvrigt aktivitetskalenderen til højre og følg
med på byens opslagstavler, hjemmeside og
facebooksider.

Tirsdag den 06/09: Fyraften i kirken kl. 17 og fællesspisning kl. 18
Årets første spiseaften med forudgående fyraftensgudstjeneste i Davinde
kirke, hvor vi synger aftensalmer med sanger Søren Ulrichs fra Davinde.
STØT OP!
Læs på bagsiden af
dette blad hvordan du
bliver medlem af
Davinde Beboer- og
forsamlingshus.
Onsdag den 07/09: Koncert med Steffen Brandt (solo)
Billetter købes på billetto.dk. Kr. 250. Kl. 20.

Find meget mere info
om disse begivenheder
på facebooksiden
Davinde Beboer- og
forsamlingshus.
Fredag den 04/11: Reve Boheme - Gypsy Jazz med spisning
Billetter købes på billetto.dk. Kr. 250. Dørene åbnes kl. 18:30.
Mad fra Gastrotekets charcuteri kl. 19. Koncert kl. 20-22.

Aktivitetskalender
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Sommerfest på sportspladsen

20/08

Spiseaften

06/09

Steffen Brandt solokoncert

07/09

Generalforsamling

14/09

Høstgudstjeneste i kirken og
tapas og musik i Stævnegården

18/09

Høstmarked Sanderumgaard,
æblepresning m.m.

18/09

Spiseaften

04/10

Spiseaften

01/11

Gypsy Jazz m. Reve Boheme
og spisning

04/11

Spiseaften med julemenu

06/12

Spiseaften

03/01

Spiseaften

07/02

 Alt gravearbejde udføres med rendegraver eller minigraver
 Udgravning af indkørsel & planering til flisebelægning
 Stubfræsning med minigraver & opgravning af stub, hæk mm.
 Pasning af markveje  Anlægsarbejde  Nedbrydning
 Belægningsopgaver  Kloak & dræn
 Snerydning
Entreprenør Frank Jensen  Sanderumgårdvej 31  5220 Odense SØ
61 27 10 70  frank@fj-entreprenoer.dk

Spiseaftener
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06.09.16

Henriksen, Nygaard m.fl

Overraskelse

04.10.16

Udlodgyden

Lasagne

01.11.16

Tingkærvej 174,181-185

Stuvet hvidkål og frikadeller

06.12.16

Carsten m.fl.

Julemenu

03.01.17

Familien Munk og Gitte

Gule ærter

07.02.17

Vandmøllevej 6 m. venner

Fisk

Menuen for marts og april følger i det kommende beboerblad i februar
2017.
Menuen koster kr. 50 for voksne medlemmer (+12 år) og kr. 65 for ikkemedlemmer.
Små børn på 0-3 år deltager gratis, og for børn på 4-12 år er prisen kr. 25.
Læs mere om medlemskab på bagsiden.
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Davinde gennem linsen

Årets klipning af stævnetræet
og fællesspisning på Sportspladsen

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

Pia & Torben Kig ind til os

Skal du holde fest?
- så hold den lokalt i Davinde forsamlingshus.

Læs mere om fx priser på bagsiden af dette blad
og kontakt foreningens udlejer på tlf. 6167 2827.
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Sankthans ved Davinde sø

Midsommerfest med bål, sang og båltale v/ Lars Bisgaard.

Bestyrelsen & information
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Formand Ivan Underlin .......... ivanunderlin@gmail.com ... 7253 6930
Næstfmd. Kim Nielsen ............. post@fynshavedesign.dk ... 4079 7187
Kasserer Birgit Nygaard ........ nygaard191@gmail.com .... 2943 6933
Sekretær Jens H. Jørgensen .. jens.hojager@gmail.com .... 3053 3059
Erik Nissen ............. ein@sde.dk ......................... 3074 1044
Mogens B. Hansen . mbladt@hansen.mail.dk ..... 5350 1958
Sten Grarup ........... stengrarup@gmail.com ..... 6024 5693
Erik Lønbæk .......... erikspost@mail.dk ............. 6185 4001
Suppl.

Lene Winther .......... lene_pr@hotmail.com ........ 2851 5457

Områdeansvarlige
Udlejning ...................................... Sten
Køkken .......................................... Kirsten Overvad
PR/sponsor .................................... Erik L. & Ivan
Kultur ............................................ Peter, Ivan & Anders Holmskov
Vedligehold................................... Mogens, Jens & Erik Nissen
Hjemmeside/nyhedsbreve ............. Erik L.
Nyhedsbreve ................................. Erik L.
Beboerblad .................................... Ivan & Erik L. (midl. vikar: Jørgen)
Multibane ...................................... Ingen
Sommerfest ................................... Kim, Birgit, Jens & Lene
Festudvalg ..................................... Jens, Ivan & Lene
Børnekultur ................................... Maren, Jane, Trine & Pernille

Send en mail og tilmeld dig vores nyhedsbrev hos
davindeforsamlingshus@gmail.com, og følg desuden med på

 Byens opslagstavler
 www.davinde.info
 Facebookgruppen Davinde
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Medlemsforhold og leje af huset

Medlemskab af Davinde Beboer- & Forsamlingshus kan tegnes ved at indbetale 150 kr. til husets konto i Sparekassen Faaborg, kontonummer
0828 0000568376. Husk at skrive navn og adresse i infofeltet.
Det årlige kontingent er 150 kr. pr. husstand, og medlemskabet er gældende et år, startende ved generalforsamlingen i september.

Som medlem af foreningen har du følgende fordele:
 Flagning på bystævnet, hvis du har en mær kedag
 Rabat på leje af Forsamlingshuset: se tabellen nedenfor .
 Spiseaftener: 50 kr . pr . voksen (ikke-medlemmer 65 kr.)
 Indflydelse på for eningens ar bejde under den år lige gener alfor samling.
Hvis du som medlem af beboerforeningen ønsker stævneflaget hejst, så
giv besked til Lis et par dage i forvejen på tlf. 6597 3446.
I øvrigt er alle velkomne til foreningens arrangementer, som fx sommerfesten, juletræsfest, æblefestival og andre kulturelle arrangementer.
Leje af forsamlingshuset aftales med udlejer en, som ger ne viser huset
frem. Udlejer kan træffes på tlf. 6167 2827.
På Davinde Beboer- og Forsamlingshus’ hjemmeside www.davinde.info,
kan du læse mere om betingelser for leje og se, om huset er ledigt.
Lejeaftalen træder i kraft, når hele lejen er indbetalt på foreningens konto.
Priserne for leje af forsamlingshuset er:
Medlemmer / ikke medlemmer

2013-2014

2015

2016

Kun 48 timers udlejning i weekender

2.500 / 3.400

2.600 / 3.500

2.700 / 3.700

Dagsmøder på hverdage

1.500 / 2.000

1.600 / 2.100

1.700 / 2.300

Mindehøjtidelighed

1.500 / 2.000

1.600 / 2.100

1.700 / 2.300

