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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
Så fik vi skudt året 2018 i gang, og vi er klar til at tage fat på et helt friskt
år. Det er altid spændende, hvad et nyt år bringer.
I foreningen er vi netop nu spændte på resultatet af vor ansøgning til
bydelspuljen (tidligere forstadspuljen) i Odense kommune. Her har vi søgt
knap en kvart million til at gøre vort dejlige hus mere venligt overfor
gangbesværede og handicappede. Det, synes vi, hører til her i 2018. Så
forhåbentlig er Odense kommune os igen venligt stemt, som de seneste år,
så vi kan etablere bedre adgangsforhold og et nyt stort toilet.
Senest fik vi penge til at forbedre vort køkken, og vi er rigtig glade for de
nye flotte, rengøringsvenlige stålborde og en ny dejlig industriopvaskemaskine. Vi er også glade for tilskuddet fra Rolfsted Transformerfond, der
betød, at vi har fået lagt et nyt flot gulv i lokalet på første sal.
Hele tiden sker der små og store forbedringer af huset. Vi står også overfor
at skulle skaffe penge til nye borde til lokalet ovenpå samt stole til hele
huset. Desuden vil vi meget gerne optimere vore AV-udstyr både oppe og
nede. Så der er nok af projekter at søge til og gå i gang med.
Vi tror på det, og heldigvis er der en meget aktiv, engageret bestyrelse, der
har mod på husets drift. Optimeringen af huset skal gerne betyde flere
udlejninger, og bestyrelsen diskuterer, hvorledes vi måske kan få flere
fleksible udlejningsmuligheder, ligesom priserne er til konstant revision.
Udlejningerne er en forudsætning for at afholde de løbende driftsudgifter.
Desværre betaler for få husstande støttemedlemskab til foreningen, og vi
modtager gerne gode ideer/råd i relation til at få flere til at støtte op.
Huset og foreningen har det således godt, og vi synes, at foreningen formår
at tilbyde forskelligartede arrangementer. Foråret vil byde på interessante
foredrag, se andetsteds i bladet, og vi glæder os til den tilbagevendende
vinterfest her i februar. Desuden vil vi fortsætte vort samarbejde med både
menighedsråd, Davinde by og kultur samt Sanderumgaard, et samarbejde
der er givende for os alle. Endelig er det spændende med projektet omkring
landsbyklyngen “Over sø og land,” som vi er en del af.
Der venter således et spændende forår, og vi håber, at
mange vil tage del i vor forenings liv.
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.

Davinde menighedsråd
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Nyt fra Davinde menighedsråd
Som mange nok har lagt mærke til, har kirketårnet på Davinde kirke i en
periode i efteråret 2017 været omspændt af et stort stillads.
Menighedsrådet har været i gang
med et større renoveringsarbejde
af kirketårnets udvendige side,
idet mange af fugerne mellem
stenene var frostsprængte og
løse, så der er sket et
fugearbejde, og enkelte sten er
blevet udskiftet.
Mens vi havde stilladset oppe,
blev lågerne til tårngluggerne
malet, da det er en bekostelig
sag at få sat et sådant stillads op!
Det er et stort arbejde at vedligeholde en gammel middelalderkirke som
Davinde kirke, der er fra det 12.-13. århundrede. Kirketårnet er tilbygget
senere, ca. år 1500.
Disse store vedligeholdelsesudgifter til kirken er mere end,
hvad Davinde Kirkekasse har
midler til. Vi har heldigvis
mulighed for at få økonomisk
hjælp af provstiet.
Alle tre sogne i pastoratet,
Fraugde, Allerup og Davinde,
hører under Hjallese Provsti,
som er det næste led i den
kirkelige struktur på Fyn.
Hjallese Provsti ledes af provst Paw Kingo Andersen.
Sidste kirkelige led på Fyn er så Fyns Stift, hvorunder alle Fyns provstier
hører. Fyns Stifts ledes så igen af biskop Tine Lindhardt.
Ole Thestrup Hansen, Formand for Davinde menighedsråd

 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

Vinterfest i Davinde
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Vinterfest med spisning og dans
Vi gentager de seneste års succes, Vinterfesten i forsamlingshuset, og det
sker i år lørdag den 24. februar kl. 18.
Vi byder på god mad, hyggeligt samvær og dans til husorkestret Henrik
Krogh m. band.
Tilmelding på nygaard191@gmail.com og deltagerbetaling via mobile pay
på 2943 6933. Prisen er kr. 250,- pr. person ekskl. drikkevarer.
Vi håber på en dejlig, sjov og hyggelig aften i selskab med gode naboer og
venner. Ses vi?
Hold øje med Facebook for yderligere informationer.
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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.
Torsdag d. 1 februar 2018 kl. 18 (gratis)
Anne-Marie Mai, forfatter og professor ved SDU, giver i dette foredrag
om Bob Dylan et indblik i hans sangteksters poetiske skildring af det
moderne liv, kærligheden og melankolien. Der serveres lidt mad.
De to foredrag herunder 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.
Tirsdag d. 6. marts 2018 kl. 20 (kr. 75, inkl. kaffe)
Foredrag ved ’skateboard-præst’ Aske Emil Olsen,
Fanefjord og Bogø kirke. I samarbejde med AOF.
Billetter kan købes på AOF’s hjemmeside eller i døren fra kl. 19:30.

Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden, når vi nærmer os:
Davinde Beboer- og Forsamlingshus.
Tirsdag d. 3. april 2018 kl. 20 (kr. 75, inkl. kaffe)
Foredrag og oplæg om muligheden for bofællesskaber
v/ driftsleder Jørgen D. Jensen, Danske Lejere. I samarbejde med AOF.
Billetter kan købes på AOF’s hjemmeside eller i døren fra kl. 19:30.

Aktivitetskalender, 1. halvår 2018
Anne-Marie Mai fortæller om Bob Dylan og hans
sangteksters poetiske skildring af det moderne liv.
Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.
It-aften v/ Thomas om internettets farer kl. 19.30.
Fastelavn i kirken kl. 10. Herefter tøndeslagning og
dukketeater i forsamlingshuset.
Vinterfest i forsamlingshuset - se omtale side 7.
Korleder Louise Adrian fortæller i kirken om
arbejdet med fangekoret fra Vridsløselille.
Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.
Foredrag v/ Aske Emil Olsen kl. 20.
Generalforsamling Vandværket i forsamlingshuset.
Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.
Foredrag om bofællesskaber v/ J. D. Jensen kl. 20.
Fyraftensgudstjeneste kl. 17. Derefter kl. 18:
Spiseaften på sportspladsen. Vi tænder grillen.
Tarup-Davinde dag.
Forårsmarked Sanderumgård kl. 10-16.
Meditativ gudstjeneste kl. 19 og herefter foredrag
ved pilgrimspræst Anette Schultz - se side 11.
Spiseaften på sportspladsen. Vi tænder grillen.
Sct. Hans fest ved Davinde sø. Børnebål kl. 18 og
grill til medbragt mad. Stort bål og båltale kl. 20.
Spiseaften på sportspladsen. Vi tænder grillen.
Spiseaften på sportspladsen. Vi tænder grillen.
Sommerfest Davinde.
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01.02. kl. 18
06.02.
11.02.
24.02.
04.03. kl. 14
06.03.
21.03. 18.30
03.04.
02.05.
05.05.
06.05.
24.05.
05.06. kl. 18
23.06.
03.07. kl. 18
07.08. kl. 18
17.-18.08.
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Lokalhistorie

Det gamle hospital
Det nuværende hus i svinget på
Vandmøllevej er bygget i 1938 og
kaldes Damsbo, nok ud fra den betragtning, at det ligger ved en mølledam. I dag anvendt som andre
parcelhuse.
Vejanlægget forbi huset er udlagt
grusvej. Vejen var stort set kun i et
Damsbo, Vandmøllevej 24, 1935
spor. Hvis vi følger vejen rundt om
Damsbo, kan der ses en græstrekant. Her blev mælkespandene stillet og blev afhentet med en hestetrukken
vogn. Længere fremme ad vejen kommer der tre gamle stynede piletræer,
disse træer er væk. Vandmøllevej blev her udvidet med grøftens bredde,
idet der faktisk kun var et spor. I dag sker der ind imellem et mindre trafikuheld, pga. der køres for stærkt.
Oprindelig var det stykke af Vandmøllevej ned mellem markerne kun en
markvej, men det blev senere stabiliseret og gjort til permanent grusvej. I
1940’erne og 50’erne gik en vejmand og passede de grusveje, der var i
sognet. Han tog sig også af skrænter og grøfter, så byen så ryddelig ud.
Før det hus, der ligger der i dag, var der et bindingsværkshus, som blev
kaldt Hospitalet. Det var et lidt pænere ord for fattighuset. Hospitalet husede folk i byen, der var ilde stedt, såsom fattige enker. Huset brændte i
1936.
Fattighuset er opført i 1842 af mur og bindingsværk og indrettet til 4 familier. Til huset hører en have, heraf hver familie får ¼ part. Huset er uden
Hartkornsansættelse, med Amtskommunens tilladelse, Hartkornet blev hvilende på husparcellen imod at godtgøre Hartkornsbesidderne 3 tønder årligt af kommunen. Et skøde på bemeldte hus er udstedt af Gårdmand Claus
Povlsen i Davinde 11. dec. 1842 og tinglyst ved Bjerge-Aasum herreds ret
13. april 1844.
Skal vi vide mere om fattighuset, så skal andre kilder inddrages. At så få
embedsbøger forefindes ved pastoratet, skyldes, at Allerup Præstegaard og
dermed hele præstearkivet ved et ulykkestilfælde afbrændes i året 1818.
Frede Frandsen

Besøg din kirke
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Meditativ gudstjeneste efterfulgt af spændende pilgrimsforedrag
Torsdag d. 24.05 kl. 19 i Davinde kirke.
Pilgrimstanken har fået en renæssance, og
pilgrimsvandring er populær som aldrig før.
Vi lever i et præstationssamfund på godt og
ondt. Hvordan kan vi navigere i dette
samfund og finde ind til de nære relationer?
Hvad sker der med et menneske under en
længere pilgrimsvandring? Kom og hør et
spændende pilgrimsforedrag med Anette
Foged Schultz, Danmarks første pilgrimspræst i Viborg Stift og nu
studenterpræst på VIA University College i Horsens.
Anette Foged Schultz vender tilbage til Davinde d. 2. september, hvor hun
vil lede en pilgrimsvandring fra Davinde kirke. Mere herom senere, men
sæt allerede nu kryds i kalenderen.

Spiseaftener 1. halvår 2018
Måned
06.02.2018
06.03.2018
03.04.2018

Madlavningshold
Lis m.fl., Vandmøllevej
Carsten & co.
Eva, Erik, Elisabeth & Erik

Menu
Fisk
Madpandekager
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.
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Davinde Vandværk

Information om drift, vandforsyning & vandkvalitet
Den løbende drift for Davinde Vandværk er som vanligt helt OK, og Vandværkets forsyningssituation kører uden problemer.
Vandkvaliteten er ligeledes meget fin, og de løbende vandprøver viser som
altid meget fine resultater. Dette gælder både de normale vandprøver og
den særlige prøve for sprøjtegiften ”desphenyl-chloridazon”, der var meget
omtalt i sommeren/efteråret 2017.

Skift af vandmålere
Vi er midt i den normale løbende udskiftning af vandmålere, og i 2017 omfattede det forbrugerne på Udlodgyden. I 2018 er Davinde Bygade &
Vandmøllevej de næste områder, der planlægges udskiftet.
Nærmere information vil blive udsendt, når udskiftningen bliver aktuel.
Gravetilladelse
Region Syd udsendte den 27. september 2017 tilladelse til Råstofindvinding (grusgravning) på Matr. 14t, dvs. en udvidelse af det nuværende graveområde i Davinde. Davinde Vandværk har indsendt klage over afgørelsen. Indsigelsen vedrører den manglende hensyntagen til Vandværkets forsyningsledninger, som krydser det planlagte graveområde. I udkastet til
tilladelsen var stillet krav til entreprenør om omlægning via Tingkærvej,
men disse krav er fjernet i den endelige tilladelse, hvilket vi har påklaget.
Sagen har allerede kørt længe – siden den 29. juni 2016 – og desværre forventes der ikke en afgørelse foreløbigt.
Vi ser frem til at kunne give nærmere information på den kommende generalforsamling (se herunder).
Formand Erik Simonsen, Davinde Vandværk

Generalforsamling
Davinde Vandværk afholder som altid den årlige
generalforsamling i marts måned, og i år er det
Onsdag d. 21. marts kl. 18.30 i Davinde Forsamlingshus.
Alle er meget velkomne, SÅ reserver dagen allerede nu!

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

Bestyrelsen & information
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Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær
Medlem

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
Tina Sund ................ tinasund@icloud.com ......... 2174 4888
Thomas Petersen..... thomas@peterfam.dk .......... 4016 3421
Torben Mikkelsen... torben@tmpost.dk .............. 2671 2774

Suppl.
Suppl.
Suppl.

Områdeansvarlige
Udlejning ...................................... Tina (Torben)
PR/sponsorer ................................. Ivan
Kultur ............................................ Ivan
Vedligehold, herunder køkken ...... 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.

