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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 

For mange er ferien ved at være slut, eller man er allerede i gang igen. 

Det betyder, at der igen snart er sommerfest i Davinde. Programmet lægger 
endnu en gang op til en hyggelig weekend i gode venner og naboers lag. 

For at få det hele til at gå op i en højere enhed, kræver det en stor indsats af 
frivillige hænder. Bestyrelsen efterlyser lidt hjælp, så vi ikke risikerer, at 
de, der trækker hele læsset, trækker sig. 

Sommeren i år har vist sig fra en mere almindelig side, så der har både 
været Skt. Hans bål ved søen, og grillaftener på sportspladsen. 

Rigtig mange familier havde fundet ned til søen Skt. Hans aften og 
hyggede sig med grill og medbragt mad. Båltaler var i år undertegnede, 
formand for beboerforeningen.  

Også grillaftenerne har haft stor tilslutning. 

Tømrerne er i skrivende stund netop blevet færdige med kørestolsliften i 
forsamlingshuset. Det betyder, at kørestolsbrugere fremover også kan 
benytte kaffestuen på første sal. Stor tak til Odense kommune for at 
bevillige penge til projektet. 

Næste store udfordring er taget på huset. Huset er vist fra 1893. Hvor 
gammelt, det nuværende tag er, er dog uvist. Bestyrelsen har indhentet 
tilbud på at få lagt et nyt tag, og inden længe skal fondsansøgningen i gang. 
Har du erfaring med dette, er du meget velkommen til at melde dig. 

Når sommerfesten er ovre, så nærmer Davinde Musik & Kunst Festival sig. 
Læs om den her i bladet og overvej, om ikke det er en ide at få købt billet. 
Hvis man venter for længe, kan det gå som med Allan Olsen-koncerten til 
januar, hvor alle 120 billetter blev solgt på et par uger. 

Også til næste sæsons fællesspisninger er der planlagt foredrag i samar-
bejde med AOF.  

Vi mangler et madhold til tirsdag d. 5. november.  
Er der mon ikke nogle friske naboer, der vil gå  
sammen og stå for madlavningen den dag? 

Til slut skal lyde en opfordring til at bakke op om de  
forskellige ting der sker i Davinde.  

På bestyrelsens vegne 

Jens Højager 



 

 

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS 



 

 5 Davinde menighedsråd 

I Davinde er vi begunstiget af et højt aktivitetsniveau. På en rigtig god 
måde supplerer disse kreative aktiviteter hinanden således, at Davinde 
udvikler sin særlige profil og viser, at det her er et godt sted at bo. 

I menighedsrådet vil vi gerne fylde kirken men ikke for enhver pris. 
Kernen for aktivitet skal være kirkens budskab og rum, og derfor deltager 
kirken helt naturligt i Davinde Musik og Kunst Festival d. 7. september 
med musikevents, og vi har taget initiativ til ”kend dit Davinde” - et 
historieprojekt, hvor vi med kirken som centrum fortæller Davindes 
historie. I forbindelse med efterårsaktiviteterne vil der bl.a. være foredrag 
om Svenskekrigen på Fyn og effekten heraf på egnen omkring Davinde.  

Listen er lang - koncerter, pilgrimsvandring og den efterhånden legenda-
riske Fastelavnsdag - Davinde har mange børn! Følg med i kirkebladet. 

En sidste ting, som vi næsten ikke tør tale om 
endnu, er et nyt ”kirke-anneks”, hvor redskabs-
bygningen nu ligger. De sidste ”go’s” mangler, 
men lykkes det, kan vi samle de forskellige 
faciliteter som toiletter, møderum og kontor tæt 
ved kirken. 

Herudover glæder vi os til at præsentere vores  
nye altertæppe til efteråret.  

Menighedsrådet v/ Erik Vind 

Vær med til at passe 

Den Romantiske Have 

”Havens venner” 

www.sanderumgaard.dk 



 

 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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”Det er så dejligt ude på landet”, kornet står modent - og sommeren er san-

delig over os. 

I forhold til sidste år er det imidlertid en mere afvekslende og ikke bare 
evindelig varme. Der er virkelig gæster i haven, et resultat af motorvejs-

skilt og små imageannoncer i både weekendavis og Kr. dagblad. 

Optakt til sæsonen i år har været det lange seje træk.  

Nye bede er kommet til, og vi har modtaget en del planter og buske fra bå-
de havecentre, kollegaer og skoler. Nogle træer er fjernet. Sidste års varme 
sommer gør, at flere træer bukker under og skal fældes. Det vil desværre 

også fortsætte til vinter.  

Vi har fået støtte til at renovere en bro, som fik et træ ned over sig, og så 

bliver det muligt at lægge el frem til pavillonen Tankefuld. 

Forårsmarkedet overgik alle forventninger, og erfaringer herfra skal med, 

når Høstmarkedet d. 8. september skal detailplanlægges.  

”Vognporten” (se billede på bladets forside) er nu blevet en fast del af 
sidefløjen med Herskabsstalden. Den gamle garage kan klare både møder, 
kurser og bryllupsmiddage. Igen skal der, på baggrund af erfaringer, sættes 
rammer for, hvad rum og interiør kan holde til, men helheden skaber en 

virkelig god stemning.  

Der vil være et par overraskende kurser i efteråret, så hold øje med både 

Instagram og hjemmeside. 

En sidste ting er, at vi på Sanderumgaard er startet med asparges i år.  

Det har været rigtig spændende, og  i perioden fra 1. maj til Skt. Hans har 

vi prøvet nye grænser af.  

Vi overvejer p.t., om det kan blive 
muligt hver fredag eller lørdag i juni 
måned at besøge Vognporten, få en 
kop kaffe osv., handle og hente sin 
egen bestilte asparges-kasse, hvid 

eller grøn.  

Herom senere. 

De bedste sommerhilsner  

og på gensyn 

Susanne og Erik Vind 

Sanderumgaard 
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Tirsdag d. 3. december 2019 kl. 20 (kr. 100, inkl. kaffe og kage) 

Oplev to timers musikalsk foredrag/show med Olav Lisby om  

Kim Melius Flyvholm Larsen. Snyd ikke dig selv for en fantastisk  

oplevelse med fokus på én af Danmarks største solister gennem tiderne. 

Aktivitetskalender, fotos & info 

Tirsdag d. 5. november 2019 kl. 20 (kr. 100, inkl. kaffe og kage) 

Der findes ingen alder, hvor det er for sent at udforske nye sider og  

træffe nye valg. Få inspiration, energi og nye vinkler fra Hanne Faldborg 

- samt værktøjer til at gøre den tredje alder til livets bedste. 

 

 

Find mere info om disse begivenheder på face-

booksiden, når vi nærmer os: Davinde Beboer- 

Tirsdag d. 1. oktober 2019 kl. 20 (kr. 75, inkl. kaffe og kage) 

Brigadegeneral Jette Albinus fortæller med afsæt i missioner i Bosnien, 

Kosovo og Afghanistan om ledelse i krig, om at passe på sine soldater og 

sig selv og om udfordringer og opgaver i fjendtlige miljøer.  

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. 

De fire 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. 



 

 9 Aktivitetskalender, 2. halvår 2019 

Sommerfest på sportspladsen (se vedlagte ark) 16.-17.08.19 

Fyraftensgudstjeneste kl. 17: cellomusik v/ Ida Riegels 
Spiseaften kl. 18 

03.09.19 

Davinde Musik & Kunst Festival kl. 14-02 (se side 10) 07.09.19 

Høstmarked på Sanderumgaard 08.09.19 

Generalforsamling i Davinde Forsamlingshus kl. 19 19.09.19 

Underholdning v/ Tommy Hansen: ’John Mogensen’ 
kl. 19.30 i huset (kr. 125 - se side 11) 

25.09.19 

Kend dit Davinde: ’Svenskekrigene’ kl. 19 
- v/ menighedsrådet i kirken (se kirkeblad) 

26.09.19 

Fyraftensgudstjeneste kl. 17: sang v/ Hans Henriksen 
Spiseaften kl. 18 
Foredrag (AOF) v/ Jette Albinus: ’Ledelse i krig’ kl. 20 

01.10.19 

Foredrag v/ Jens Andersen: ’Kim Larsen’ kl. 18 
- v/ menighedsrådet i huset - gratis entré (se kirkeblad) 

09.10.19 

Foredrag v/ Johan Fynbo: ’Tro og videnskab’ kl. 14 
- v/ menighedsrådet i kirken (se kirkeblad) 

27.10.19 

Fyraftensgudstj. kl. 17: J.S. Bach & Astrid Lindgren 
Spiseaften kl. 18 
Foredrag (AOF) v/ Hanne Faldborg: ’Den 3. alder’ kl. 20 

05.11.19 

Foredrag v/ Karsten Nissen: ’Forfulgte kristne’ kl. 14 
- v/ menighedsrådet i kirken (se kirkeblad) 

17.11.19 

Spiseaften kl. 18 
Musikforedrag (AOF) v/ Olav Visby: ’Kim Larsen’ kl. 20 

03.12.19 

Spiseaften kl. 18 07.01.20 

Koncert m/ Allan Olsen kl. 20 - UDSOLGT 24.01.20 

Spiseaften kl. 18 
Foredrag (AOF) v/ Thomas Ubbesen: ’Flygtningene  
- folkevandring med kurs mod os’ kl. 20 

04.02.20 



 

 10 Sommerfest og Festival  

Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus holder generalforsam-

ling torsdag den 19. september kl. 19. 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. 

Vi gentager selvfølgelig også her i 2019 vores traditionsrige sommerfest.  

Datoerne er fredag den 16. og lørdag den 17. august, og aktiviteterne finder 

sted på sportspladsen, ved sprøjtehuset og foran forsamlingshuset. 

Du kan læse meget mere på vedlagte ark. 

Desuden glæder vi os rigtig meget til byens nye aktivitet: 

Davinde Musik & Kunst Festival: 

 Generalforsamling i forsamlingshuset 



 

 11 Sprøjtehus og cykelrasteplads 

 Koncert - John Mogensen i huset 

Mens disse linjer går i trykken,  

arbejdes der på de sidste detaljer 

ved Davindes nye kaffespot.  

Sprøjtehuset har  været igennem 

den helt store omgang, og sprøjten 

er blevet efterset og nødtørftigt re-

noveret – dog ikke så den er klar til 

genindsættelse i brandberedskabet.  

Tak til Lis Nielsen for et godt samarbejde om etablering af kaffested, bike-

station og udstilling af historiske landbrugsredskaber. 

Bestyrelsen for Davinde By og Kultur. 

Der er dømt fællessang, røde seler, fuldskæg og nostalgi af bedste skuffe, 

når Tommy Hansen leverer sange og anekdoter med og af John Mogensen.  

Tommy Hansen har stor forkærlighed for John Mogensens sange og har 

bl.a. spillet John i cabareten “Så længe jeg  

lever - en nat med John Mogensen”.  

Til dagligt er han forsanger i bandet John Mo-

gensen JAM, der drager hele landet rundt for 

at hylde vores allesammens folkekære kunst-

ner. Derudover har han i over 30 år under-

holdt folk til diverse fester og arrangementer.  

Hvis du ikke kender så meget til John Mogen-

sen, vil du blive overrasket over, hvor mange 

sange du alligevel har hørt tidligere, for John 

Mogensens sange bliver til dagligt spillet over 

hele Danmark. Hvem kan ikke nikke genken-

dende til fx Nina kære Nina, To mennesker på 

en strand og Så længe jeg lever. 



 

 

Søndag den 6. oktober kl. 10 samler  vi på Vandmøllevej 27 

(Damshave/Damgården), landsbyens most-udstyr og lejer en pasteurise-

ringsmaskine. Så kan vi alle få brugt de æbler, der typisk modner nu i mas-

sevis.  Vi har bag-in-a-box-udstyr til alle, så mosten kan tappes og holde 

sig i hvert fald et år.  

Medbring dine æbler  

- har du ingen,  

så kom alligevel,  

for vi andre har mange.  

På dagen vil der være  

kaffe og kage.  

Sørg måske for en  

lille madpakke,  

så kræfterne holder  

til at lave det store  

vinterforråd.  

Dagen er støttet af  

Odense kommunes  

generationsmødepulje. 

 Most-dag for hele Davinde 
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Den 27. maj 2017 åbnede vi Contemunde 

Kunst & Galleri på Stævnegården. 

Uffe C.M. Petersen er uddannet billed-

kunstner og keramiker og havde sin første 

udstilling på Ulriksholm Slot i 1985. 

Det er siden blevet til mange udstillinger 

over hele landet. 

Vi byder indenfor med forskellige udstil-

linger som fx i juni, hvor vi kunne præ-

sentere en sjælden salgsudstilling med 

Johannes Larsen, Michael Ancher, Poul 

Fischer, Henry Heerup m.fl. 

Galleriet er i reglen åbent lørdag-søndag 

kl. 11-17. 

Contemunde Kunst & Galleri 



 

 14 Davinde Vandværk 
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Formand Jens H. Jørgensen .. jens.hojager@gmail.com  ..... 3053 3059 

Næstfmd. Kim Nielsen ............ post@fynshavedesign.dk  ..... 4079 7187 

Kasserer  Birgit Nygaard ....... nygaard191@gmail.com  ...... 2943 6933 

Sekretær  Thomas Petersen .... thomas@peterfam.dk ............ 4016 3421 

Medlem Erik Nissen ............. ein@sde.dk  ........................... 6127 6082 

Medlem Benedicte Nielsen ... benedictesnielsen@gmail.com 

    .............................................. 2292 1286 

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

Suppl. Christian Nielsen .... c.lund@live.dk ...................... 2876 2508  

Suppl. Arnold Gjeset ......... arnoldgjeset@gmail.com ...... 2883 8876 

Områdeansvarlige 

Udlejning .......... Mogens Bladt Hansen .................  mail@davinde.info 

PR/sponsorer ..... Jens 

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

Vedligehold ....... Erik, Arnold og Christian  

Hjemmeside ...... Thomas 

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

Festudvalg ......... Jens, Birgit, Kim & Benedicte 

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

For flere informationer: følg med på 

 byens opslagstavler  

 www.davinde.info 

 FB-grupperne Davinde samt Davinde Beboer og Forsamlingshus 

OBS: Hvis du ønsker stævneflaget hejst, så giv besked til Lis  

et par dage i forvejen på tlf. 6597 3446 eller 4142 4866. 

Bestyrelsen & information 



 

 16 Støtteforhold og leje af huset 

Årligt støttebidrag (september-august) på kr. 250 til Davinde Beboer- & 
Forsamlingshus kan indbetales til husets konto i Sparekassen Fyn, konto-

nummer 0828 0000568376. Husk at skrive navn og adresse i infofeltet.  

Du kan også overføre pengene til MobilePay-nr. 97503. 

Leje af forsamlingshuset aftales med udlejeren, som gerne 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 mindehøjtidelig-
heder kan den store sal lejes på hverdage for kr. 2.300 

og den lille sal for kr. 1.000. 

Læs mere om leje af huset på www.davinde.info  

Måned Madlavningshold Menu 

03.09.2019 Udlodgyden Lasagne 

01.10.2019 Jane, Maren, Lene, Tina, Pernille,  
 Trine og Karen Orientalsk aften 

05.11.2019 Afventer Afventer 

03.12.2019 Martin Jensen & KOK Julemenu 

07.01.2020 Henriksen, Nygård, Nielsen  
 og Martinsen Forloren hare m. tilbehør 

04.02.2020 Gitte, Bendte, Jens, Inger & Jørgen Gule ærter 

03.03.2020 Kirsten, Martha, Martin, Lis, 
 Jens Peter, Anne Lise og Mogens Fisk 

07.04.2020 Eva, Erik, Elisabeth, Erik og Erik Thaikylling, ris og salat 

Vi byder også i denne nye sæson velkommen til spiseaftener. 

Vi begynder altid kl. 18 i forsamlingshuset, og du finder info  

om datoer, madlavningshold og menuer herunder.  

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. 

 Spiseaftener i forsamlingshuset 2019-20 

http://www.davinde.info
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