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 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 



 

 3 Formanden skriver 

Kære Davindeboere 

Det er gerne således, at sommeren begynder at gå på hæld,  

når beboerbladet dumper ind hos jer alle, og det kan tages  

som et tegn på, at efteråret nu står for døren.  

På trods af et ustadigt vejrlig er det i år lykkedes at gennemføre de 

månedlige spiseaftener ved grillen på sportspladsen, hvor der har været 

rigtig fin tilslutning og en hyggelig uforpligtende stemning nogle timer.  

Sommeren bød også på endnu en vellykket Skt. Hans fest ved Davinde Sø, 

hvor vi var en 60-70 til bål, og forinden mødtes en del til grill og 

fællesspisning ved shelterne. 

Vi gik ud af foråret med gode foredrag in mente, og det prøver vi at følge 

op på her i efteråret, hvor der kommer et spændende foredrag om 

livskvalitet med linje til tango samt en næsten lokal Sebastian Dorset. 

Derforuden sætter vi musik på programmet igen med blues og jazz, der for 

begge arrangementers vedkommende kan blive nogle forrygende aftener. 

Bestyrelsen glæder sig over at kunne præsentere et spændende program og 

håber, at rigtig mange får nogle fine oplevelser. 

Den årlige sommerfest står ligeledes for døren, hvor vi forhåbentlig igen i 

år oplever stor opbakning og tilslutning til arrangementet, der for første 

gang kommer til at løbe over 2 dage, og vi prøver at imødekomme et ønske 

om noget for de lidt yngre også. Find programmet for dagene her i bladet. 

Vort gode og hyggelige forsamlingshus forsøger vi hele tiden at optimere  

med vedligehold samt udnytte de rammer, vi har i vort hus. Køkkenet 

skulle gerne til den nye sæson fremstå endnu mere brugervenligt, efter at 

der er kommet ny opvaskemaskine og nye stålborde indkøbt for en 

donation fra Odense kommunes forstadspulje. Det lykkedes os også, som 

bekendt, at få bevilget penge fra Rolfsted transformerforenings fond til 

renovering af 1. salen, så den både kan fungere bedre som mødested før 

fester og desuden som alternativt mødelokale. 

Vi glæder os over at være en del af et landsbymiljø, hvor der er en stor 

interesse for det nære og et godt samarbejde med Sanderumgaard, 

menighedsråd og senest den nye forening Davinde By og kultur. Sammen 

gør vi Davinde til en attraktiv landsby og et spændende sted at bo. 

På bestyrelsens vegne, 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. 



 

 5 Davinde menighedsråd 

Nyt fra Davinde menighedsråd 

Davinde menighedsråd har haft en plan om at få bygget et sognehus med et 

mødelokale, køkken til kirketjener og graver, bedre toiletforhold til 

kirkegængere m.m. Sognehuset skulle placeres, hvor det nuværende 

redskabshus ligger. Desværre er denne plan blevet afvist af provstiet med 

henvisning til, at det ombyggede tidligere kapel, nu kaldet sidefløjen, til en 

vis grad opfylder de samme funktioner.  

For at forbedre forholdene for medarbejderne og forbedre toiletforholdene, 

har menighedsrådet så i stedet i budgettet for 2018 ansøgt om at måtte 

ombygge det nuværende medarbejderhus og toilet, der er placeret i det lille 

hvide hus til højre, når man går ind gennem kirkelågen. 

Medarbejderrummet vil blive større med flere siddepladser. Toilettet i 

gavlen af bygningen vil blive ombygget, så det bliver større med 

handicapvenlig indgang og plads indvendig, hvilket i høj grad er tiltrængt. 

Arrangementer i pastoratet 

Sogneudflugt 
Onsdag den 13. september 2017 kl. 9.00 fra Fraugde kirke. 

Turen går til Nazaretkirken i Ryslinge og herefter til Forsorgsmuseet i 

Svendborg. Efter spisning går turen til Broholm Slot, hvor der vil være 

rundvisning med efterfølgende kaffe. 

Familieudflugt 
Lørdag den 16. september 2017 kl. 8.30 fra Fraugde kirke. Denne tur er 

specielt for familier med børn i alderen 4 – 13 år. Turen går til 

Experimentarium i Hellerup. Frokosten spises her, og der er bestilt kaffe 

og kage på vejen hjem. 

For disse to ture er der en egenbetaling på 100 kr. pr. voksen. Tilmelding 

senest 15. august på tlf. 65 97 21 17 eller mail: birkum04@gmail.com 

Fraugde kirke genåbner  den 26. november  2017 efter  en meget 

omfattende restaurering. Dagen fejres med festgudstjeneste. Biskop og 

provst inviteres. Der bliver efterfølgende taler og traktement. Kingokoret 

vil medvirke. Vi opfordrer også borgere fra Davinde sogn til at deltage i 

denne festlige genindvielse af pastoratets største kirke. 

Ole Thestrup Hansen, Formand for Davinde menighedsråd 



 

 

Entreprenør Frank Jensen     Sanderumgårdvej 31     5220 Odense SØ 
61 27 10 70     frank@fj-entreprenoer.dk 

 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 
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Program  

og info 

Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus holder generalforsam-

ling tirsdag den 19. september kl. 18:30. Dagsorden ifølge vedtægterne. 

Kom og hør om foreningens arbejde og hvad, der for tiden er på tegnebræt-

tet. Giv din mening til kende og stil op til bestyrelsen, hvis du ønsker ind-

flydelse. Efter mødet er bestyrelsen vært ved en bid mad og en tår øl/vand.  

Vel mødt. 

 Generalforsamling i forsamlingshuset 

Fredag d. 18. august 

18.30 Petanqueturnering  

19.30 - 21.30 Børnedisko. Entré kr. 30, inkl. 1 sodavand. 

Lørdag d. 19. august 

10.00 Gratis kaffe & rundstykke på p-plads ved forsamlingshuset 

11.00 Start cykelløb 

12.30 Salg af grillpølser på pladsen 

12.30 - 14.00 Børnebål m. snobrød og pandekager 

11.00 - 15.00 Loppemarked ved teltet 

13.30 Havetraktoragility 

14.00 Flaskepostløb i bækken 

14.30 Indlevering af kager 

15.00 Kåring af vinder i kagekonkurrencen  

15.00 Salg af kaffe og kager 

15.30 Petanquefinaler 

18.00 Spisning. Husk eget service. 

Under spisningen udtrækkes lotteri. I løbet af aftenen er der sømslagning 

og straffesparkskonkurrence. 

Pris for spisning er kr. 150 for voksne og kr. 50 for børn i alderen 5-12 år. 

Der laves mad til ca. 100 personer, så først til mølle-tilmelding via Face-

book (særskilt opslag) eller til nygaard191@gmail.com. Betaling på dagen. 

Mange tak for støtten til alle vore sponsorer. 

For mere info hold øje med Facebook og opslagstavlen. 

Sommerfest i Davinde 
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Tirsdag d. 7. november 2017 kl. 20 (kr. 75) 

Foredrag v/ Sebastian Dorset, der er dansk stand-up’s kloge, rare og gen-

nemsyret morsomme mand. Han er en af de helt erfarne underholdere på 

scenen. 

Aktivitetskalender, fotos & info 

Torsdag d. 21. sep. og torsdag den 2. nov. kl. 20 (kr. 125 / kr. 150) 

Vi byder på to koncerter med hhv. Emil Balsgaard & Thorbjørn Risager 

og Mette Juul (bill.) & Alex Riel. De første leverer swingende blues med 

kongevokal, guitar og boogiepiano, og de sidste serverer smægtende jazz 

med  lækker vokal og trommespil i særklasse. 

Begge duoer er absolut en aften værd, så kom og få en god oplevelse. 

 

 

Find mere info om disse begivenheder på 

facebooksiden, når vi nærmer os: 

Davinde Beboer- og forsamlingshus. 

Tirsdag d. 5. september kl. 20 (kr. 50) 

”Der er noget magisk ved at danse tango.” Et foredrag om livet med tan-

go og en smagsprøve på den fortryllende dans ved Nina Hartel. 

Denne side fokuserer på et udpluk af sæsonens 

arrangementer i Davinde Beboer og forsamlings-

hus, Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ. 

Se aktivitetskalenderen til højre og følg med på 

byens opslagstavler, website og facebooksider. 

De to foredrag arrangeres i samarbejde med AOF.  

For mere information: aftenskole.aof.dk. 

- søg på ordet Davinde. 

Billetter kan købes på AOF’s hjemmeside  

eller i døren fra kl. 19:30. 



 

 9 Aktivitetskalender, 2017-18 

Sommerfest på Sportspladsen i Davinde (se s. 7) 18.-19.08. 

Høstgudstjeneste og  derefter sandwiches og  
fællessang v/ Trine Lunau på Stævnegården 

03.09. kl. 11 

Koncert i kirken. Jazz med Vini Iuel Kvartet 05.09. kl. 17 

Spiseaften i forsamlingshuset, og derefter: 
Foredrag om ’Magi og livskvalitet’ v/ Nina Hartel  

05.09.  
kl. 18 / 20 

Generalforsamling i Davinde Beboer- og  
Forsamlingshus 

19.09.  
kl. 18:30 

Koncert m. Emil Balsgaard og Thorbjørn Risager 21.09. kl. 20 

Høstmarked på Sanderumgård 24.09. 

Fyraften i kirken. Trine synger efterårets salmer. 
Spiseaften i forsamlingshuset  

03.10. 
kl. 17 / 18 

Gudstjeneste og derefter sang og snak v/ opera-
sanger Jesper Buhl 

08.10.  
kl. 14 

Koncert med Local Tuesday - hits fra tre årtier 13.10. kl. 18 

Portvinsaften dato følger 

Koncert med Mette Juul og Alex Riel 02.11. kl. 20 

Allehelgensdag og indvielse af ny lysglobe i kirken 05.11. kl. 19 

Gudstjeneste, pop og rock i kirken v/ Simon Krebs 
og Søren Okholm 

07.11.  
kl. 17 

Spiseaften i forsamlingshuset, og derefter: 
Foredrag v/ Sebastian Dorset 

07.11. 
kl. 18 / 20 

Spiseaften i forsamlingshuset  05.12. 

Spiseaften i forsamlingshuset 02.01. 

Spiseaften i forsamlingshuset 06.02. 

Vinterfest - HOLD ØJE med opslag. dato følger 



 

 10 Sanderumgaard 
Den romantiske Have 2017-18 

Sensommeren er på vej - forhåbentlig med lidt bedre vejr! 

Der er pænt besøg i haven, og gæsterne er glade, for den ser simpelthen 

fortryllende ud. 

Det skyldes primært HAVENS VENNER - den 

helt uvurderlige gruppe af frivillige, uden hvis 

hjælp vi slet ikke kunne gøre det. Hver tirsdag bli-

ver der gået til den, og det ser bare så godt ud. 

I weekenderne har vi haft åbent i cafeen, og mangt 

et besøg er endt der med kage, kaffe, vin m.m. 

TV-udsendelsen ”En stor dag på godset”, med Le-

ne Beier har virkelig haft effekt, og gæsterne er nu 

også ”ikke” havefolk. Dette sammen med Susan-

nes fotokonkurrence har gjort, at kendskabet til 

haven nu er mere udbredt.  

Flere mennesker kender haven, når vi nu skal i gang med Høstmarkedet, 

som afholdes d. 24. september.  

Som noget nyt er der på udvalgte dage også yoga-undervisning i haven.  

Udgangspunktet for Høstmarkedet bliver det samme som sidste år med den  

ændring, at vi overvejer at flytte den mulige musik indenfor i Vognporten. 

Det vil skærpe opmærksomheden omkring denne del og forhåbentlig  også 

skabe mere sammenhæng om aktiviteterne i Vognporten. 

Det vigtigste fixpunkt for næste år er at fastholde og udbygge havens ud-

tryk. For os i hverdagen opfattes det måske ikke så tydeligt, men haven er 

virkelig vokset til, blevet både ældre og smukkere og mere sammenhæn-

gende. Det oplever vi både på samtaler 

og fra gæsternes mails. Der er fortsat 

masser af plads til flere frivillige i HA-

VENS VENNER, så venligst ring, hvis 

der er lyst og interesse for det. 

Frem til åbningen af 2018 sæsonen er 

fokus især på Vognporten. Vi mangler et 

sted til større indendørs aktiviteter, - også 
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i før- og eftersæsonen til fx musik, foredrag, smagninger og måltider. 

Vi mangler også et sted, hvis det regner. 

I løbet af vinteren renoverer vi derfor rummet, hvilket også vil omhandle 

nye toilet- og garderobefaciliteter. Vi har mange ideer til aktiviteter, men i 

lighed med opstart af markederne vil vi indbyde til dialog og ideudveks-

ling, så de valgte tiltag også kan komme hele egnen til gode.  

Målet er en helhed  til gavn for både Davinde og Sanderumgaard. 

Det går helt fornuftigt med Sanderumgaard-kartoflerne, og inden længe er 

vi også i gang med asparges. Derfor er en anden ide at etablere en ugentlig 

gårdbutiksdag - meget gerne med deltagelse af lokale udbydere.  

Det kan så gøres nemt for forbrugerne, da de kun skal køre et sted hen, 

hvor man udover køb også kan gå sig en tur eller spise i cafeen. For lokale 

udbydere kan det være et ekstra supplement til ens eget stalddørssalg.  

De bedste sommerhilsner og på gensyn 

Susanne og Erik 

Sanderumgaard 

Måned Madlavningshold Menu 

05.09.2017 Endnu ubesat ? 

03.10.2017 Udlodgyden 9, 10, 14 og 35 Lasagne 

07.11.2017 Tingkærvej Overraskelse 

05.12.2017 Henriksen, Nielsen, Nygaard & Martinsen Julemad 

02.01.2018 Gitte, Inger og Jørgen Gule ærter 

06.02.2018 Lis m.fl., Vandmøllevej Fisk 

06.03.2018   Carsten & co.    Madpandekager 

03.04.2018 Eva, Erik, Elisabeth & Erik Surprise 

Menuen koster kr. 65 for voksne medlemmer (+12 år). Små børn på 0-

3 år deltager gratis, og for børn på 4-12 år er prisen kr. 25. 

 Spiseaftener 2017-18 

https://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiSwunk4PHKAhVMDZoKHdRTAfUQjRwIBw&url=https%3A%2F%2Fwww.vectorstock.com%2Froyalty-free-vector%2Ffood-icon-vector-898936&psig=AFQjCNF5LttnMeU93Y3f-W7ar9Tjabjwhg&ust=


 

 12 Søens Folk 

Søens Folk - Vinterbaderne i Davinde 

Det er jo absolut lavsæson for vinterbad-

ning lige nu. Det skal dog ikke afholde 

mig fra at orientere lidt om Søens Folk. 

Som mange nok ved, er vi en lille flok 

”tosser”, der bader i Davinde sø vinteren 

igennem. Den kommende sæson starter 

søndag d. 1. oktober. Der bades tirsdag og 

torsdag kl. 17.00 samt søndag kl. 09.30.  

Det er helt op til den enkelte, hvorvidt der 

bades med eller uden badetøj. Vær dog forberedt på, at der er en del bar 

hud. I løbet af sæsonen afholder vi et svedehytteevent. Dvs. vi bygger en 

primitiv sauna, der varmes op med store, rødglødende sten. Vi tager så ad-

skillige ture frem og tilbage mellem den varme svedehytte og det kolde 

vand. Herligt. Der afholdes selvfølgelig også julefrokost, og i februar lig-

ger den årlige generalforsamling, hvor der serveres gule ærter.  

Lille Ibjerg Sø-sauna 

Jeg kan fortælle, at den nye sauna ved Lille Ibjerg sø er på vej. De fleste 

tilladelser er i hus, og en arkitekt er ved at finpudse tegningerne, så der er 

noget at vise, når der skal søges midler til at bygge for. Når den en gang er 

færdig, kan alle leje sig ind mod betaling. Man kan støtte projektet med et 

medlemskab på 100,-. Se på Facebook, Lille Ibjerg Sø-sauna, hvordan det 

gøres. Evt. kontakt til 

Jens Højager Jørgensen, Jens.hojager@gmail.com, tlf. 30 53 30 59. 

OBS! Har du hørt det? Det er for vilderen! 

I dette efterår kan du gå til yoga og til tango i forsamlingshuset. 

AOF tilbyder begge dele v/ tangodanser og yogainstruktør Nina Hartel. 

Læs mere på AOF’s hjemmeside aftenskole.aof.dk  

(søg på Davinde) og tilmeld dig.  

Håber, vi ses. 

mailto:Jens.hojager@gmail.com


 

 

Ørbækvej 787 
Odense SØ 
Tlf. 6597 2806 

Pia & Torben Kig ind til os 

Blomster & Buketter 
Frugt & Grønt 

Brugskunst & Dyrefoder 
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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  ......................... 6127 6082 

 Mogens B. Hansen  . mbladt@hansen.mail.dk  ..... 5350 1958 

 Søren Ulrichs........... ulrichs@hotmail.com .......... 2230 4510 

Suppl. Torben Mikkelsen  .. torben@tmpost.dk  .............. 2671 2774 

Suppl. Lene Winther .......... wintherlene71@gmail.com  2851 5457 

Områdeansvarlige 

Udlejning ...................................... Søren (Torben) 

PR/sponsorer ................................. Ivan 

Kultur ............................................ Ivan  

Vedligehold, herunder køkken ...... Mogens, Jens & Erik  

Hjemmeside/nyhedsbreve ............. Torben 

Nyhedsbreve ................................. Torben 

Beboerblad .................................... Ivan (red.) & Jørgen (opsætning) 

Multibane ...................................... Ingen 

Festudvalg ..................................... Jens, Birgit, Kim & Lene 

Børnekultur ................................... Maren, Jane, Trine & Pernille 

Følg med på 

 Byens opslagstavler  

 www.davinde.info 

 Facebookgruppen Davinde 

Bestyrelsen & information 



 

 16 Støtteforhold og leje af huset 

Støttebidrag til Davinde Beboer- & Forsamlingshus kan indbetales til  

husets konto i Sparekassen Faaborg, kontonummer 0828 0000568376.  

Husk at skrive navn og adresse i infofeltet. 

BEMÆRK: pr. 1.7.2017 er det årlige støttebidrag pr.  

husstand ændret til kr. 250, og de tidligere medlemsfordele ophører.  

Bidraget er gældende et år fra generalforsamlingen i september.  

Alle er velkomne til foreningens arrangementer.  

Hvis du ønsker stævneflaget hejst, så giv besked til Lis  

et par dage i forvejen på tlf. 6597 3446. 

Leje af forsamlingshuset aftales med udlejeren, som gerne  

viser huset frem. Udlejer kan træffes på tlf. 6167 2827. 

Lejeprisen er kr. 3.800 for leje af forsamlingshuset en hel weekend.  

Til fx dagsmøder og mindehøjtideligheder kan den store sal lejes på 

hverdage for kr. 2.300 og den lille sal for kr. 1.000. 

Lejeaftalen træder i kraft, når lejen er indbetalt på foreningens konto.   

Læs mere på Davinde Beboer- og Forsamlingshus’ hjemmeside om betin-

gelser for leje m.v.: www.davinde.info  

 

- så hold den lokalt i Davinde forsamlingshus. 

 Skal du holde fest? 

http://www.davinde.info

