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Davinde Beboer& Forsamlingshus

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 fik vi taget hul på et nyt år, og bestyrelsen vil gerne
ønske alle et rigtig godt nytår, selvom det nu er godt en
måneds tid siden, at vi gik ombord i 2017.
Vi venter spændt svar på vores ansøgning hos Odense kommunes
forstadspulje, hvor vi i år har søgt penge til forbedringer af vort køkken,
da det godt kan trænge til en opgradering, således at det fremstår
tidssvarende, indbydende og brugervenligt.
Vi er også spændte på at se, hvorledes de nye vinduer og isolering har
hjulpet på at nedbringe vore energiomkostninger i forsamlingshuset. Det
kan i hvert fald mærkes, at huset er blevet dejligt mere lunt.
Således er der hele tiden et fokus på at optimere faciliteterne og gøre vort
hus attraktivt for både vor landsby og øvrige brugere af huset. Hvorfor der
også her skal lyde en tak til gode frivillige fra vor by, der sørgede for, at
huset blev shinet op her midt i januar.
Bestyrelsen er optaget af fremtidsvisionerne for vor forening og vort hus,
hvorfor der i efteråret blev afholdt et indledende visionsseminar, hvor der
blev tænkt i store planer/visioner omkring huset samt hvilket
aktivitetsniveau, der skal satses på, og der er kræfter til i vor by/forening.
Vi vil gerne arbejde videre med det indledende arbejde og byde alle til,
der har lyst til at tage del i dette spændende arbejde, hvorfor vi håber, at
mange vil møde op til Infomøde her medio februar.
Forårets arrangementer vil primært indeholde inspirerende foredrag, som
det fremgår andetsteds i bladet, så musikken er sat på pause til efteråret.
Derudover skal der selvfølgelig her gøres et reklamefremstød for den
kommende vinterfest i forsamlingshuset, der gerne skal blive en tradition
på linje med sommerfesten. Sådanne arrangementer er vigtige aktiviteter,
synes vi, for vor forening og by, og de er med til at samle byen på linje
med vore spiseaftener.
Tak til alle, der tager del i vor forening og holder liv i vort hus. Det er
dejligt at mærke opbakningen, når der er brug for, at folk træder til.
På bestyrelsens vegne og med ønske om et godt forår 2017.
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.

Vinterfest i Davinde
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Vinterfest med spisning og dans
Sidste års succes - Vinterfesten - gentages lørdag den 25. februar kl. 18.
Der serveres lækker mad, og efterfølgende spilles der op til dans.
Vi håber på en dejlig, sjov og hyggelig aften i selskab med
gode naboer og venner.
Billetter købes på Billetto.dk og koster kr. 250,- pr. person
ekskl. drikkevarer. Tilmeldingsfrist er den 13.2.2017.
Ses vi?
Hold øje med Facebook for yderligere informationer.
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Davinde Menighedsråd

Nyt fra Davinde menighedsråd
Menighedsrådsvalget den 8. november 2016 var i Davinde sogn et såkaldt
aftalevalg, idet der kun blev indleveret én liste til valgbestyrelsen. Valget
betød udskiftning af et enkelt medlem. Inger Munk, som havde været
medlem af Davinde menighedsråd i 20 år, og valgte at træde ud. I stedet
blev indvalgt Uffe Contemunde Petersen. Uffe bor på Stævnegården.
Davinde menighedsråd har i længere tid haft en idé med arbejdstitlen:
”En pause uden børn”
Der er mange børn i Davinde. Davinde menighedsråd vil gerne lave en
aktivitet for de 2-6- årige. Idéen er at ”låne” børnene ved hjemmet en god
times tid om søndagen, fortælle historier og lege med dem. Vi forestiller
os, at potentialet er 15-20 børn.
Den overordnede idé er at give trætte forældre et frikvarter, hvor man kan
være noget for hinanden. Aktiviteten med børnene skulle foregå på første
sal i forsamlingshuset, men kan udvides til selve salen.

Aktiviteten kan gennemføres af sognemedhjælper med støttehjælp fra såvel
menighedsråd som børnekulturudvalget.
Vi forestiller os, at også interesserede ældre i
Davinde kunne medvirke som hjælpere ved
aktiviteterne.
Historier fra Det gamle testamente fortælles og
genfortælles af børnene ved hjælp af tegninger
og fællesmaterialer.
Børnene hentes og bringes i en hyret bus.
Som forsøg kan idéen køres i alt 3 gange i
foråret. Aktiviteten er gratis for forældrene, idet menighedsrådet betaler for
aktiviteten. Idéen skal diskuteres med menighedsrådet, børnekulturudvalget og præsenteres derefter ved en spiseaften.
Menighedsrådet vil gerne have respons på idéen om ”En pause uden børn”.
Send derfor gerne din mening til Erik Vind (e.vind@sanderumgaard.dk)
og/eller Ole Thestrup Hansen (oleth14@gmail.com).
Ole Thestrup Hansen, Formand for Davinde menighedsråd

Forårsmarked & Sprøjtehus
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Forårsmarked på Sanderumgaard
Sanderumgaard inviterer til stort forårsmarked søndag den 7. maj 2017
kl. 10-16.
Der vil være med masser af boder, der byder på alt til haven, kunsthåndværk, specialiteter til køkken og gane m.m., mens Davinde Beboerforening leverer de kulturelle indslag til kaffen og lagkagen.
Læs mere om arrangementet og de mange udstillere på
adressen www.sanderumgaard.dk/forarsmarked
Glæd dig til en dejlig i dag med masser
af oplevelser og inspiration i
de smukkeste omgivelser.

Sprøjtehuset i Davinde
Skal sprøjtehuset blive byens
lille perle? Kønt er det ikke i dag,
men det bliver det, når foreningen
Davinde By og Kultur går i gang.
Der er stiftende generalforsamling
d. 23. februar 2017 kl. 19.
Kontakt mig evt. for vedtægter på
tlf. 4028 3793.
Anders Holmskov
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Aktivitetskalender, fotos & info

Denne side fokuserer på et udpluk af sæsonens
arrangementer i Davinde Beboer og forsamlingshus, Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ.
Se aktivitetskalenderen til højre og følg med på
byens opslagstavler, website og facebooksider.
Lørdag den 25.02. kl. 18: Spisning og dans i forsamlingshuset
Så går det atter løs. Få en dejlig aften sammen med byens øvrige beboere
i forsamlingshuset. Læs mere på side 5 og kom glad.

De to foredrag arrangeres i samarbejde med AOF.
For mere information: aftenskole.aof.dk.
Billetter kan købes på AOF’s hjemmeside
eller i døren fra kl. 19:30.
Tirsdag den 07.03. kl. 20-21:30: Foredrag v/ Stinna Tange Kaastrup
Dressurrytter ved De paralympiske Lege og vinder af to bronzemedaljer
fortæller om aldrig at give op trods svære odds. Billetter kr. 75.

Find meget mere info
om disse begivenheder
på facebooksiden
Davinde Beboer- og
forsamlingshus.
Tirsdag den 04.04. kl. 20-21:30: Foredrag v/ Anders W. Berthelsen
Byrådspolitikeren og sprogdoktoren fortæller om de fynske dialekter og
giver eksempler på de særlige fynske karakteristika. Billetter kr. 75.

Aktivitetskalender
Spiseaften i forsamlingshuset (altid kl. 18)
Infomøde i huset om fremtidsvisioner
Vinterfest med spisning og dans

Spiseaften og derefter foredrag v/
paralympisk rytter Stinna Tange Kaastrup
Portvinssmagning v/
Bente, Vinspecialisten, Rosengårdcentret
Generalforsamling i Davinde Vandværk

National affaldsdag
- vi mødes ved Stævnetræet
Spiseaften og derefter foredrag v/
sprogdoktor Anders W. Berthelsen
Foredrag v/ Salattøsen
Spiseaften ved grillen på Sportspladsen
Forårsmarked på Sanderumgaard
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07.02.17
12.02.17
kl. 14:30-16

25.02.17
kl. 18-?

07.03.17
kl. 18 / 20

Dato følger

30.03.17
kl. 18:30

02.04.17
kl. 10

04.04.17
kl. 18 / 20

Dato følger

02.05.17
07.05.17
kl. 10-16

Spiseaften ved grillen på Sportspladsen

06.06.17

Sankthans-bål ved Davinde sø for alle

23.06.17

Spiseaften ved grillen på Sportspladsen

04.07.17

Sommerfest på Sportspladsen i Davinde

19.08.17

 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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07.02.17

Vandmøllevej 6 m. venner

Fisk

07.03.17

Martin, Frank, Carsten, Brian og Peter

Kylling i karry

04.04.17

Erik & Elisabeth, Erik & Eva

Menu ukendt.

Menuen koster kr. 50 for voksne medlemmer (+12 år) og kr. 65 for
ikke-medlemmer. 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.

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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Søens Folk

Søens Folk - Vinterbaderne i Davinde
Vi er nu nået ca. halvvejs i sæsonen, og der har været pæn tilslutning til de ugentlige badninger. Op mod 30 medlemmer har
været forbi og dyppet deres kroppe i Davinde søs kolde vand.
På hverdage er vi typisk 10-12 personer, og om søndagen 15-20.
Den 11.12.16 var vi så heldige at få besøg af en havørn ved
dagens badning. Først sad den ved søen, for senere at tage
en runde over os. STORT.
Ved den årlige Svedehytte den 30.12.16, var vi 15, der
skiftevis svedte og badede. Vi havde besøg af en journalist og fotograf fra Kristeligt Dagblad, der lavede en meget fin artikel med
fine fotos.
Vinterbadning er efterhånden blevet meget populært. Der findes nu omkring 115 registrerede klubber med over 31.000 medlemmer.
Det nyeste set med lokale øjne, er, at der er oprettet en ny forening, der får
base ved Ibjerget. ’Lille Ibjerg Sø-sauna’ er navnet. Det er planen, at der
skal opføres en permanent sauna, der vil kunne lejes af alle. Foreningen er
dannet, der er lavet forslag til placering og indretning, og inden længe startes der op med fondsansøgninger.
I 2018 ligger der forhåbentlig en
flot norsk bjælkehytte, indrettet
som sauna.
Hilsen
Jens Højager

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

Pia & Torben Kig ind til os
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Davinde Vandværk

Nyt fra Davinde Vandværk
Forsyning og vandkvalitet - Davinde Vandværk har en meget stabil forsyningssituation, og de løbende vandprøver viser en vandkvalitet af meget
høj kvalitet. Der er dermed intet nyt på denne front, og vi vil derfor i det
følgende kort omtale nogle af de områder vi arbejder med for tiden.
Opmåling og optegning af ledningsnet
Som nogle måske har bemærket, har vi for tiden gang i opmålinger i Davinde By. Målet er en mere præcis optegning og kortlægning af ledningsnettet. Dette skal løse et gammelt behov for bedre og lettere tilgængelig
information fx til entreprenører ifm. planlagte gravearbejder i området.
Råstofindvinding
Siden sommer 2016 har der været igangværende planer om udvidelse af
området for grusgravning ved Davinde. Det drejer sig om området beliggende øst for det nuværende graveområde og ned imod Davinde By.
Davinde Vandværk har dels boring tæt på det berørte område (150-300 m),
og dels en forsyningsledning, som krydser det berørte område. Begge forhold blev påpeget i det første svar til Region Syd, men sagen er ikke afgjort endnu, og endeligt svar afventes fra Regionen.
Udskiftning af vandmålere
Davinde Vandværk skal pga. myndighedskrav foretage udskiftning af
vandmålere med faste intervaller - dette sker for at sikre at målerne altid
lever op til gældende krav. Derfor planlægges nu en udskiftning af vandmålere på Udlodgyden. Vandværket forventer snart at tage kontakt til de
berørte forbrugere mht. tidspunkt for udskiftning.
Årets Generalforsamling
Davinde Vandværks årlige generalforsamling bliver traditionen tro afholdt
i marts, nemlig torsdag d. 30 marts kl. 18:30 i Davinde Forsamlingshus.
Alle er velkomne, og vi håber at se mange ved denne lejlighed.
Mvh.
Erik Simonsen, Formand for Davinde Vandværk

Bestyrelsen & information

15

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

Suppl.

Mogens B. Hansen . mbladt@hansen.mail.dk ..... 5350 1958
Søren Ulrichs........... ulrichs@hotmail.com .......... 2230 4510
Torben Mikkelsen .. torben@tmpost.dk .............. 2671 2774
Lene Winther .......... wintherlene71@gmail.com 2851 5457

Områdeansvarlige
Udlejning ...................................... Søren (Torben)
PR/sponsorer ................................. Ivan
Kultur ............................................ Peter, Ivan & Anders
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

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 ifm. gener alfor samlingen.
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.

OBS: pr. 1.7.2017 forhøjes det årlige kontingent
pr. husstand til kr. 250, og medlemsfordelene ophører.
Desuden skelnes der efter den 1.7. ikke mellem
medlemmer og ikke-medlemmer ved leje af huset.
Leje af forsamlingshuset aftales med udlejer en, som ger ne viser huset
frem. Udlejer kan træffes på tlf. 6167 2827.
Lejeaftalen træder i kraft, når lejen er indbetalt på foreningens konto.
Læs mere på Davinde Beboer- og Forsamlingshus’ hjemmeside om betingelser for leje m.v.: www.davinde.info
Lejepriser

2016 - 30.06.2017
Medlemmer / ikke medl.

01.07.2017 Enhedspris

Udlejning, hel weekend (48 t.)

2.700 / 3.700

3.800 (hele huset)

Dagsmøder m.v. på hverdage

1.700 / 2.300

2.300 (Store sal)

Mindehøjtidelighed el.a.

1.700 / 2.300

1.000 (Lille sal)

