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Davinde Beboer& Forsamlingshus

B eboerblad

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
Sådan lidt underligt at sidde her i sommervarmen og skulle tænke på den
nye sæson i vor forening, sådan er det jo, og pludselig så mødes vi til første
spiseaften i forsamlingshuset igen.
Vi er alle vist fyldt op af en fantastisk sommer i Danmark i år, der også har
betydet, at de fleste grillaftener på sportspladsen har kunnet gennemføres i
år. Og der har været fornem tilslutning til disse hyggelige aftener.
Desværre betød det flotte men tørre vejr så ligeledes, at den traditionelle
Skt. Hans aften måtte aflyses grundet bålforbud, det er mange år siden, at
det er sket af den årsag. Ærgerligt, men det kunne ikke være anderledes.
Efteråret vil primært byde på foredrag, som vi håber, at alle vil bakke op
omkring. Vi synes, at programmet, der er er skabt i et fint samarbejde med
AOF, ser spændende ud.
Ellers er det glædeligt, at der nu er blevet etableret et splinternyt
handicapvenligt toilet, hvilket huset har manglet. Foreningen er således
igen blevet tilgodeset af Bydelspuljen i Odense kommune, der igennem de
senere år har betydet, at vort dejlige forsamlingshus er blevet optimeret.
Rolfsted transformerfond sørgede sidste år for, at vi kunne få lagt nyt gulv i
lokalet på 1. sal, og sidst har vi fået et herligt tilskud fra Marius Pedersens
fond, der skal gå til nye stole til huset og nye borde ovenpå. Her mangler vi
at skrabe sidste halvdel af udgiften sammen, hvilket der arbejdes på.
Således fremstår huset og udenomsarealer indbydende, og der er altid brug
for at rejse midler, der, sammen med mange frivillige, der byder sig til, gør,
at vi har et meget brugervenligt og opdateret hus.
Bestyrelsen glæder sig til at tage hul på en ny sæson og mange hyggelige
stunder i vort hus, så vi håber, at mange vil bakke op om spiseaftenerne og
arrangementerne. Det er glædeligt, at der altid er stor velvillighed og
fremmøde, når der melder sig arbejdsopgaver.
På bestyrelsens vegne
Ivan
NB: Der skal lyde en kraftig opfordring til at møde op
til foreningens generalforsamling her i september.

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.

Davinde menighedsråd
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Nyt fra Davinde menighedsråd
Vores præst Signe Paludan har længe ønsket at få udskiftet kortæppet i
Davinde kirke. Kortæppet er tæppet mellem alteret og knæfaldet. Det
nuværende kortæppe er ensfarvet gråt og temmelig trist at se på.
Menighedsrådet er enig heri og ønsker at udskifte kortæppet med et stykke
unikt kirkekunst i form af et håndvævet kortæppe, som vil forny og ændre
indtrykket i korpartiet i kirken. Vi vil også dermed bringe kirkekunst fra
vores tid ind i kirken.
Menighedsrådet har kontakt med to erfarne vævere, Berthe Forchhammer
og Lotte Dalgaard, som har vævet kortæpper til adskillige kirker. Et sådant
håndvævet kortæppe er en kostbar affære. Prisen for de to væveres
kortæpper er 22.000 kr. pr. m2 + moms. Kortæppet i Davinde kirke er 6,4
m2. Det giver en pris på 176.000 kr. inkl. moms. Menighedsrådet har
naturligvis også spurgt et andet væveri, Ribevæv, om deres pris, som er
23.000 kr. pr. m2, så det er åbenbart prisniveauet for et sådant kunstværk.
Vi har fået oplyst, at det tager ca. ét år at fremstille et sådant tæppe.
Menighedsrådet er i øjeblikket ved at søge støtte til kortæppet hos
forskellige fonde, da det er en stor investering for kirken. Vi håber, at det
vil lykkes at få støtte, men skal have tålmodighed. Der kan gå mellem tre
og seks måneder, inden vi får svar fra de forskellige fonde, har de meddelt.
Ole Thestrup Hansen, Formand for Davinde menighedsråd

Eksempler på kortæpper

 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

Vær med til at passe

Den Romantiske Have
”Havens venner”
www.sanderumgaard.dk

Sanderumgaard
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En gave fra den Franske Ambassade
I 1828 sluttede Johan Bülows haveprojekt. Det år døde han, og haven gik
sammen med gården på auktion. Perioden som midtpunkt for kunstnere og
videnskabsfolk var dermed slut, og de mange samlinger og skulpturer blev
spredt for alle vinde til fx museer, skoler og andre offentlige samlinger.
Haven var imidlertid tømt, og de følgende ejere, herunder Sophus Vind,
begyndte at købe ind i Italien. ’Den Dansende Faun’ og ’Merkur – budbringeren’ synede ikke af meget i den store have.
Havens Tornerose-søvn var i gang, og fokus blev nu landbrugsudvikling.
I forbindelse med fx rundvisninger har vi gjort opmærksom på det ideelle
ved at have skulpturer i haven. Det resulterede i 2014 i, at Ny Carlsberg
fondet donerede skulpturen ’Ganapati’ af Kirsten Lockenwitz.
Nu har vores skulpturer fået selskab af 4 sandstensfigurer fra den nyrenoverede franske ambassade i København. Skulpturerne har stået på ambassadebygningens gesims siden ombygningen i 1763. Vejr og vind har gjort,
at nye figurer var nødvendige, og de gamle skulle finde nye hjem.
De patinerede skulpturer står nu på fine sokler under det grønne løv.
Sammen med havens øvrige udtryk bringes tankerne endnu bedre tilbage
til Rousseau, frihedsidealer og oplysning. Bülow ville have glædet sig.
De smukke patinerede skulpturer er sandsynligvis fire gudinder for Kærlighed, Retfærdighed, Tapperhed og Visdom/Kunst. Da de fire figurer for
første gang blev omtalt, var det som Minerva, Justitia, Afrodite og Vesta,
men da den ene af figurerne tydeligt støtter sig til en mægtig søjle og derfor synes at være Fortitudo = Styrken, blev listen rettet til Minerva, Justitia, Afrodite og Fortitudo.
Den præcise navngivning af
de fire gudinder er fortsat behæftet med en vis usikkerhed.
Både have og publikum har
allerede nu taget de smukke
klassiske skulpturer til sig.
Erik Vind
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Aktivitetskalender, fotos & info

På denne side omtales et udpluk af sæsonens
aktiviteter i Davinde Beboer og forsamlingshus,
Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ.
Se aktivitetskalenderen til højre og følg med på
byens opslagstavler, website og facebookside.
Tirsdag d. 4. september 2018 kl. 19.30 (kr. 100, inkl. kaffe og kage)
Kaos og krig præger den offentlige debat, men vi lever i den længste
fremgangsperiode i menneskehedens historie. Villy Søvndal fortæller
om sit politiske liv, også som minister, om sine holdninger og erfaringer.
De tre 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 en halv time inden start.
Tirsdag d. 2. oktober 2018 kl. 19.30 (kr. 75, inkl. kaffe og kage)
Henning Frandsen fortæller om spektakulære kriminalsager fra perioden
1900-1960 og datidens politiarbejde og strafformer, herunder den politiløse tid under besættelsen. og tegner et billede af DK på vrangen.

Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden,
når vi nærmer os:
Davinde Beboer- og Forsamlingshus.
Tirsdag d. 27. november 2018 kl. 18.30 (kr. 75, inkl. kaffe og kage)
Overlæge Chr. Keller oprettede i 1923 internatet på Sprogø for løsagtige
kvinder. Historiker Carsten Egå Nielsen fortæller om - og viser billeder
fra - denne anstalt, de kvindelige beboere og deres hverdag og baggrund.

Aktivitetskalender, 2. halvår 2018
Spiseaften på sportspladsen kl. 18. Vi tænder grillen.
Sommerfest i Davinde (læs mere i indstikket).
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07.08.18
17.-18.08.18

Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl.18.
Foredrag med Villy Søvndal:
’Med håbet som drivkraft’ kl.19.30.
Entré kr. 100 (i samarbejde med AOF).

04.09.18

Efterårsmarked på Sanderumgård kl. 11-16.
Entré kr. 30.

09.09.18

Generalforsamling.
Davinde Beboer- & forsamlingshus kl. 19.

20.09.18

Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl.18.
Foredrag med Henning Frandsen:
’Storsvindlere, mordere og forbryderbander’ kl. 19.30.
Entré kr. 75 (i samarbejde med AOF).

02.10.18

Halloween - nærmere følger.

31.10.18

Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.

06.11.18

Foredrag med Carsten Egå Nielsen:
’Pigerne på Sprogø’ kl. 18.30.
Entré kr. 75 (i samarbejde med AOF).

27.11.18

Fyraftensgudstjeneste kl.17.
Spiseaften - julemiddag kl.18.

04.12.18

Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.

08.01.19
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Sommerfest i Davinde

Sommerfest den 17.-18. august 2018
Vi gennemfører naturligvis også i år vores traditionsrige sommerfest.
Sommerfesten giver davindeboerne lejlighed til at mødes under afslappede
former, nyde en øl og få en sludder, konkurrere på venskabelig fod, hygge
sig med gamle og nye venner, få samlet lidt penge ind til vedligehold af
forsamlingshuset - og få styrket sammenholdet i vores lille samfund.
Sommerfesten er også en udmærket mulighed for at byde velkommen til
nye tilflyttere, der gerne vil være en del af fællesskabet i vores lille by.
Også i år indledes sommerfesten med petanqueturnering og børnedisko
fredag aften på sportspladsen.
Lørdag indbydes du til gratis kaffe og rundstykker på p-pladsen foran forsamlingshuset, og herefter er der vanen tro sponsorcykelløb gennem byen.
Lørdag eftermiddag byder på salg af pølser, cykelringridning, børnebål,
havetraktoragility, flaskepostløb, kagekonkurrence og petanquefinale, så
der er noget for enhver smag.

Sommerfesten afrundes lørdag aften med fællesspisning i det store telt på
sportspladsen. Under spisningen er der lotteri med gode præmier. I løbet af
aftenen er der sømslagning og straffesparkskonkurrence.
Mere udførligt program med tidspunkter for de enkelte aktiviteter samt info om tilmelding til sponsorcykling, kagekonkurrence og spisning er vedlagt dette beboerblad.
For mere info: hold øje med Facebook og www.davinde.info

Generalforsamling i forsamlingshuset
Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus holder generalforsamling torsdag den 20. september kl. 19. 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.

Spiseaftener 2018-19
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Spiseaftener i forsamlingshuset 2018-19
Vi byder også i denne nye sæson velkommen til spiseaften i
forsamlingshuset - en tradition, vi er stolte over at have kunnet
etablere og opretholde gennem efterhånden rigtig mange år,
da hele konceptet bygger på frivillighed og gode lokale kræfter
Spiseaftenen begynder altid kl. 18, og du finder datoer, menuer, madlavningshold, priser m.v. herunder. Kom og mød de gode davindeboere.
Måned
04.09.2018
02.10.2018
06.11.2018
04.12.2018
08.01.2019
05.02.2019
05.03.2019
02.04.2019

Madlavningshold
Udlodgyden 9, 13, 14, 16 og 35
Tingkærvej
Jane, Lene, Tina, Maren & Pernille
Frank Jensen & Co.
Henriksen, Nielsen, Nygaard og Martinsen
Lis, Jens Peter, Anne Lise & Mogens
Gitte, Inger & Jørgen
Erik, Elisabeth, Erik & Eva

Menu
Lasagne
Menu følger
Menu følger
Menu følger
Bøf m. bløde løg
Fisk
Forloren hare
Surprise

Menuen koster kr. 65 for voksne (+12 år). Små børn på 0-3 år deltager
gratis, og for børn på 4-12 år er prisen kr. 25. Salg af øl, vin og vand.
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Davinde vandværk

Information om drift, vandforsyning & vandkvalitet
I sommervarmen sker der ikke de store aktiviteter, heller ikke i vandværket
- men her er ganske kort omkring aktuelle punkter.
Vandkvalitet
Den løbende kontrol viser, at vandkvaliteten fortsat er helt i top, senest
bekræftet ved målingsresultater fra d. 26. juni.
I den seneste tid har der været meget offentlig omtale af nye ”stoffer” fundet i flere vandværksboringer. Stofferne er ikke omfattet af de normalt
foretagne prøver, og derfor er der netop nu nye prøveforløb på vej med
prøvning for 10 forskellige nyopdagede pesticider/nedbrydningsprodukter.
Resultaterne er ikke kendt på nuværende tidspunkt.
Skift af vandmålere
Som omtalt på generalforsamlingen d. 21. marts kræves alle vandmålere
udskiftet periodisk.
Den løbende udskiftning af vandmålere vil i år omfatte Davinde Bygade,
Vandmøllevej, Østagervej og Nyhavevej. Udskiftningen forventes at ske i
september, men de berørte forbrugere vil blive kontaktet direkte når tidspunktet er fastlagt.
GDPR
Den i offentligheden meget omtalte EU-persondataforordning (GDPR) skal også lige nævnes i relation til
vandværkets forbrugere.
Davinde vandværk anvender Vandcenter Syd til løsning af administrative opgaver (aflæsninger/
indkrævninger mv.), og i den sammenhæng gør vi
forbrugerne opmærksomme på, at vi deler deres data
omkring målerstamdata og måleraflæsninger med
Vandcenter Syd.
En indgået fortrolighedserklæring sikrer, at data bliver korrekt behandlet.
Formand Erik Simonsen
Davinde vandværk
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Davinde Vandværk

Bestyrelsen & information
Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær
Medlem
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Ivan Underlin .........ivanunderlin@gmail.com .....7253 6930
Kim Nielsen ............post@fynshavedesign.dk .....4079 7187
Birgit Nygaard .......nygaard191@gmail.com ......2943 6933
Jens H. Jørgensen ..jens.hojager@gmail.com .....3053 3059
Erik Nissen .............ein@sde.dk ...........................6127 6082

Medlem Benedicte Nielsen ...benedictesnielsen@gmail.com
..............................................2292 1286
Medlem Torben Mikkelsen ..torben@tmpost.dk ................2671 2774
Suppl.
Tina Sund ...............tinasund@icloud.com ...........2174 4888
Suppl.
Thomas Petersen ....thomas@peterfam.dk ............4016 3421

Områdeansvarlige
Udlejning .......... Mogens Bladt Hansen ................. mail@davinde.info
PR/sponsorer ..... Ivan
Kultur ................ Ivan
Vedligehold....... Jens & Erik
Hjemmeside ...... Thomas
Beboerblad ........ Ivan (red.) & Jørgen (opsætning)
Multibane .......... Ingen
Festudvalg ......... Jens, Birgit, Kim & Benedicte
Børnekultur ....... Maren, Jane, Trine, Maria & Pernille

Følg med på






Byens opslagstavler
www.davinde.info
Facebookgruppen Davinde
Facebookgruppen Davinde Beboer og Forsamlingshus
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Støtteforhold og leje af huset

Støttebidrag til Davinde Beboer- & Forsamlingshus kan indbetales til
husets konto i Sparekassen Fyn, 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 / 4142 4866.
Leje af forsamlingshuset aftales med udlejer en, som ger ne
viser huset frem. Udlejer kan træffes på mail@davinde.info
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 betingelser for leje m.v.: www.davinde.info

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

