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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
Fra beboerforeningen skal lyde et rigtig godt nytår til alle.
Et nyt år er startet, og vi ser frem til mange gode timer sammen i forbindelse med alle de ting, der sker i Davinde.
Vi lægger ud med en vinterfest i slutningen af måneden. Forhåbentlig
lykkes det i år at blive nok, så vi kan få en hyggelig aften med dejlig mad,
gode snakke og en svingom.
Samarbejdet med AOF fortsætter, og der er flere foredrag i vente (se
aktivitetskalenderen). Det nye initiativ med musikfestival til september ser
meget spændende ud. Dejligt med driftige mennesker.
Igen i år har vi ansøgning inde hos Odenses bydelspulje. Vi håber endnu en
gang på deres velvilje, så vi kan etablere en kørestolslift til Kaffestuen på
1. salen.
Håndværkerne, der etablerede det nye toilet samt rampen til indgangen, har
været dygtige. De holdt budgettet så godt, at der blev et overskud. En del af
det fik vi lov til at bruge på et lydanlæg. De, der var til foredrag om
Pigerne på Sprogø, fik hørt, hvor fint det fungerer.
Desuden fik vi fra Rolfsted Transformerfond det resterende beløb, så vi
kunne købe nye stole til hele huset samt nye borde til kaffestuen. Det
pyntede.
De gamle stole, borde og bænke gør nu gavn på Sanderumgaard, der har
købt dem.

Det er dejligt, at vi kan få midler fra forskellige fonde, så huset kan holdes
pænt og opdateret. Det vil dog være en hjælp, hvis flere husstande vil
betale de 250 kr., som et støttemedlemsskab koster. Det giver ikke kun
penge i kassen, men det er også en fordel at kunne fremvise en medlemsliste af en vis størrelse, når der skal ansøges om midler.
På bestyrelsens vegne
Jens Højager

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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Tyveri af stole
Davinde kirke var desværre udsat for et par kedelige tyverier i november
måned 2018, idet der først forsvandt syv af vores stole, som stod oppe i
koret i nærheden af knæfaldet. Indenfor en uges tid forsvandt de sidste fem
også. Stolene var Børge Mogensen stole, model j39, altså danske
designstole, som altså var for fristende var nogle tyveknægte, der mente, at
de kunne bruge nogle sådanne, sikkert med henblik på videresalg.
Da vi ikke kan undvære stole, valgte menighedsrådet
at købe nye. Vi besluttede dog, at vi ikke ville købe
danske designstole af en kendt møbeldesigner for
ikke at friste evt. ”langfingrede” besøgende i kirken.
Vi har købt tolv stole med et pænt design, der stadig
passer ind i kirkerummet.
Tyveriet blev naturligvis meldt til politiet og til
Folkekirkens Forsikringsenhed. Der er desværre en
stor selvrisiko ved tyveri på 15.000 kr. så det er
begrænset, hvor meget vi får i erstatning.
Gratis begravelse?
I flere provstier på Fyn har man vedtaget, at det er gratis for medlemmer af
Folkekirken at blive begravet. Det betyder, at man får selve gravstedet
gratis, samt at graverens arbejde med gravstedet bliver betalt.
Vedligeholdelse af gravstedet og bedemand skal man fortsat selv betale.
Idéen med gratis begravelse skyldes, at man mener, at der også skal være
kontante fordele ved at være medlem af Folkekirken.
I Faaborg og Midtfyns provstier har man ingen krav om optjeningsperiode,
før rettigheden til gratis begravelse indtræder. Man skal blot være medlem
af Folkekirken på dødstidspunktet.
På Davinde menighedsråds næste møde vil vi tage spørgsmålet op, om vi
skal foreslå Hjallese provsti, som vi hører under, den samme model med
gratis begravelse. Det er dog også et spørgsmål om økonomi for provstiet.
Det vil nok være en årlig millionudgift for provstiet at indføre det.
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

Vær med til at passe

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

Godt nytår fra den Romantiske Have på Sanderumgaard
Lige om et øjeblik begynder en ny sæson, 2019, og vi kan se tilbage på et
spændende år 2018. En god blanding af både nyt motorvejsskilt og en herlig sommer skabte forudsætning for stor publikumstilgang.
Vi kommer op på over 8.000 gæster og
har ikke har været på det niveau siden
indvielsesåret.
Vi er også sikre på, at vore gæster har
følt sig hjemme - godt hjulpet af
”Havens venner”, vores gruppe af frivillige. Det kan mærkes på tilbagemeldingerne.
Gruppen er i 2018 blevet udvidet, og udover haveaktiviteter har der været tid til
en udflugt til den franske ambassade,
hvorfra vore nye skulpturer stammer, og
til Peter Wibroes vidunderlige have i
Charlottenlund.
Havesæsonen blev afsluttet med en superhyggelig ”hjemmelavet” julefrokost i Havens nye tiltag - VOGNPORTEN her i december.
Søndag den 5. maj slår vi porten op til Forårsmarkedet, som ser ud til at nå
ny rekord, idet der allerede nu er stor efterspørgsel efter standpladser.
123 pladser er allerede
optaget, og det går hurtigt.

Markedet giver den enkelte
god mulighed for både profilering og indtjening, så vi
håber jo også på rigtig god
lokal opbakning igen.
De bedste hilsner
og på gensyn
Susanne og 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. 5. februar 2019 kl. 19.30 (kr. 75, inkl. kaffe og kage)
Helle Aaskov Kubsch fortæller om følger efter trafikuheld og lignende
traumer, dvs. psykiske følger og langvarige smerter, som det er svært at
få hjælp til. Hvad kan man selv gøre for at undgå disse følgetilstande?
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. 5. marts 2019 kl. 19.30 (kr. 75, inkl. kaffe og kage)
Dennis Lydom holder musikforedrag om Johnny Cash og dennes op- og
nedture, indre dæmoner og livslange stofmisbrug. Lydom leverer essentielle og nærværende Cash-sange på guitar og med sin autentiske stemme.

Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden,
når vi nærmer os: Davinde Beboer- og Forsamlingshus.
Tirsdag d. 2. april 2019 kl. 19.30 (kr. 75, inkl. kaffe og kage)
Frits Christensen fortæller om, hvilke udfordringer man som ansat møder
i Kriminalforsorgen, om fængselsstraf og alternative strafformer som
samfundstjeneste og fodlænke. Hvordan sikrer vi, at straffede kommer
tilbage til samfundet som hele mennesker og får et liv uden kriminalitet?

Aktivitetskalender, 1. halvår 2019
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Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.
Foredrag v/ fysio- og psykoterapeut Helle Aa. Kubsch:
’Uforklarlige smerter’ kl. 19.30.
Entré kr. 75 (i samarbejde med AOF).

05.02.19

Vinterfest kl. 18.30-01.30 (læs mere side 10)

23.02.19

Fastelavnsfest. Gudstjeneste kl. 10 i kirken og dernæst
tøndeslagning og dukketeater i forsamlingshuset

03.03.19

Fyraftensgudstjeneste kl. 17 & Spiseaften kl. 18.
Foredrag om Johnny Cash v/ Dennis Lydom kl.19.30.
Entré kr. 75 (i samarbejde med AOF).

05.03.19

Generalforsamling i Davinde Vandværk kl. 18.30
Affaldsdag i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Mødested: Stævnetræet kl. 10
Spiseaften kl. 18.
Foredrag v/ Frits Christensen:
’Mit arbejde i kriminalforsorgen’ kl. 19.30.
Entré kr. 75 (i samarbejde med AOF).
Forårsmarked på Sanderumgaard kl. 11 - 16

28.03.19

Spiseaften på sportspladsen kl. 18. Vi tænder grillen.

07.05.19

Spiseaften på sportspladsen kl. 18. Vi tænder grillen.

04.06.19

Skt. Hans ved søen

23.06.19

Spiseaften på sportspladsen kl. 18. Vi tænder grillen.

02.07.19

Spiseaften på sportspladsen kl. 18. Vi tænder grillen.

06.08.19

Sommerfest på sportspladsen

31.03.19

02.04.19
05.05.19

16.-17.08.19
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Vinterfest i Davinde

Vinterfest 2019
Vinterfesten er klar - kommer du/I?
Festen finder sted lørdag den 23. februar 2019
kl. 18.30-01.30 i forsamlingshuset.
Der serveres en lækker buffet fra Kjærs Køkken
+ kaffe/te med tilbehør,
og drikkelse sælges til rimelige priser.
Prisen er 200 kr. pr. person.
Musikken leveres af DJ Thomas,
der finder den gode dansemusik frem.
Tilmelding og betaling
senest den 14.02.19 på MobilePay 97503
eller tilmelding på SMS til Benedicte,
tlf. 2292 1286 med aftale om betalingsform.
Håber vi ses.
Bestyrelsen for Davinde Beboer- og forsamlingshus
For mere info: hold øje med Facebook-siden Davinde.

Energi Fyn - Support El
Støt dit forsamlingshus gennem Energi Fyn - Support El
Bliv sponsor i Forsamlingshuset gennem dit køb af el hos Energi Fyn.
Hvis husstanden meldes til Support El, betaler Energi Fyn 2 øre pr. kWh til
Forsamlingshuset.
Tilmelding til Support El sker direkte via Energi Fyn.
Læs mere på EnergiFyns hjemmeside Energifyn.dk under El - Alt om el.

Spiseaftener 2019
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Spiseaftener i forsamlingshuset 2019
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
Madlavningshold
05.02.2019 Lis, Jens Peter, Kirsten, Esben,
Anne Lise & Mogens
05.03.2019 Gitte, Inger & Jørgen
02.04.2019 Erik, Elisabeth, Erik & Eva

Menu
Fisk
Forloren hare
Thaikylling m. ris & salat

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 - historisk set

Bystævner, bylaug byhorn, ølboller og bykæppe
Med rette værnes der om
landsbyernes smukke stensatte
bystævner, hvor bylaugenes
medlemmer mødtes til rådslagning under åben himmel.
De genstande, der blev benyttet ved bymændenes møder,
fx det smukke byhorn, fortæller deres fornøjelige vidnesbyrd om denne tid.
Man kan oprulle et livligt fortidsbillede for sit blik:
Billedet viser en landsbygade for godt et hundrede år siden. Der er ikke
den færdsel som nu til dags, ingen cykler, ingen biler, alt ånder stilhed og
fred. Så kommer en mand lystigt truttende i byens eget horn. Gaden vågner
op af sin dvale, der bliver liv overalt. Fra alle gårde kommer folk ud i porten for at høre, hvad der er på færde, og hornblæseren bringer bymændene
tilsigelse til møde på stævnepladsen eller hos oldermanden.
Ved vintertide, eller når vejret var mindre godt, var det rimeligere at holde
mødet indendørs i oldermandens hus. Her havde man det nok så hyggeligt,
og her fik mødet et festligere præg ved, at der kom øl på bordet. Det var
ikke nok at lade et par krus gå rundt, nej, man brugte en stor rummelig ølbolle eller ølkumme af træ, og den var hele bylaugets ejendom. Den var
drejet af en stor træblok og har næppe været helt billig.
Bymændene skulle drøfte landsbyens forskellige anliggender og bl.a. bestemme, hvilke rettigheder der tilkom den enkelte ved benyttelse af den
fælles kohave og bymark. Hvad der blev vedtaget, blev ofte protokolleret
på en ret håndfast måde, idet det blev skrevet ind i en lang kæp, bykæppen.
Et særdeles interessant stykke af den art ejer Odense museum, nemlig en
bykæp fra ’Davinge 1741’. Kæppen er af egetræ og 62 cm lang.
Frede Frandsen
- efter tekst v/ skolelærer O.V. Sørensen

Generalforsamling i vandværket
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Davinde Vandværks årlige generalforsamling afholdes torsdag d. 28. marts
kl. 18:30 i Davinde For samlingshus. M ød op - alle er velkomne.
Erik Simonsen
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Davinde Vandværk

Bestyrelsen & information
Formand
Næstfmd.
Kasserer
Sekretær
Medlem
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Jens H. Jørgensen ..jens.hojager@gmail.com .....3053 3059
Kim Nielsen ............post@fynshavedesign.dk .....4079 7187
Birgit Nygaard .......nygaard191@gmail.com ......2943 6933
Thomas Petersen ....thomas@peterfam.dk ............4016 3421
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)
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.
Du kan også overføre pengene til MobilePay-nr. 97503.
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.

