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www.tarupvvs.dk 
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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 
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Formanden skriver 

Kære Davindeboere 

Beboerbladet i februar blev droppet pga. Corona = ingen aktivitet. 

Heldigvis er vi ved at være godt i gang igen, og forhåbentlig vil alle tænke 
sig om fremover, så der ikke lukkes ned igen. 

Den manglende aktivitet kan selvfølgelig mærkes på husets økonomi, men 
vi klarer os. 

I forbindelse med økonomien vil jeg igen opfordre flere husstande til at 
melde sig ind. De 250 kr. årligt i kontingent kan vi godt bruge, men det, vi 
særligt kan bruge, er et højere medlemstal. Det skal oftest angives ved 
fondsansøgninger, så jo flere jo bedre. 

Selv om vi har været lukket ned, har der dog været lidt aktivitet: 

 Gitte Holze fortalte om sin vandretur fra Mexico til Canada. 

 Vi hørte om Odense Kortfilmfestival. 

 Der blev samlet affald. 

 Op mod 125 var mødt op ved søen Skt. Hans aften og hørte Jens Peter 
Madsens båltale. 

 Der blev råbt og skreget til Danmarks semifinale under EM i fodbold. 

 Og vi har fået gang i grillaftnerne igen. 

Inden længe kommer vores sommerfest igen, og til september er der 
ølsmagning v/ Carsten Berthelsen. Og til november får vi forhåbentlig 
afviklet koncerten med Creedence Clearwater Repeated. 

Men inden da har der igen været Musikfestival i Davinde. 

Læs mere på aktivitetskalenderen side 9 om den kommende sæsons 
aktiviteter i Davinde. 

Til slut endnu en opfordring: Torsdag d 16.09.21 har vi generalforsamling i 
beboerforeningen. Mød op i forsamlingshuset og vær med til at gøre 
Davinde til et endnu bedre sted at bo. 
 

Jens Højager 



 

 

STØT VORES ANNONCØRER - DE STØTTER OS 
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Davinde Menighedsråd 

Sidste nyt fra Davinde Menighedsråd 

I Davinde Menighedsråd arbejder vi for tiden med to store emner: Vi skal 
have de sidste detaljer på plads i forbindelse med det kommende byggeri af  
annekset til kirken. Desuden skal pastoratet have ansat en præst til 
ansættelse den 1. november 2021.  

Vedr. annekset pågår der i øjeblikket nogle forhandlinger med myndig-
hederne om forskellige detaljer på bygningen. Brandmyndighederne 
ønskede en anden form for tagbeklædning end den, arkitekten først havde 
planlagt og tegnet, så den måtte ændres.  

Der har også været tvivl om, hvilken belægning vi må lægge fra kirkens 
hoveddør og hen til annekset. Her kommer en myndighed som kirkegårds-
konsulent ind i billedet samt provsten for Hjallese Provsti. Det er ikke alle 
former for belægning, som de to herrer kan lide! Det afgørende er, at det 
skal være en belægning, der passer til den øvrige belægning ved hovedind-
gangen til kirken og som er kørefast for kørestole og rollatorer.  

Selve byggeriet af annekset vil også blive noget dyrere end først beregnet. 
Det skyldes først og fremmest, at alle former for byggematerialer er steget 
voldsomt i pris  op til 35-40% for nogle typer.  

Annekset skal bygges af træ, og tømmer og brædder er steget ca. 35% 
inden for det sidste år. Byggeriet var planlagt til at skulle være færdigt sidst 
på året, men nu forventer vi, at det først bliver i januar eller februar 2022 - 
alt efter, hvordan vinteren bliver. Det var meningen, at opvarmningen af 
annekset skulle ske ved fjernvarme. Men varmetabet vil blive for stort ved 
at grave et rør ned hele vejen op ad bakken til annekset. I stedet vil 
opvarmningen ske med en varmepumpe.  

På sidste menighedsrådsmøde aftalte 
menighedsrådet med vores graver, at vi 
ville gøre kirkegården lidt "vildere", 
således at forstå, at der vil blive mere 
plads til vilde blomster til glæde for 
sommerfugle og andre insekter, som kan 
være trængte i vore dage.  

Denne ændring i vedligeholdelsen af 
kirkegården kommer der en notits om i 
det næste kirkeblad.  

De tre menighedsråd i pastoratet: Fraugde-Allerup-Davinde har netop 
udarbejdet en embedsbeskrivelse vedr. ansøgning til ny præst i pastoratet.  

Davinde Menighedsråd v/ Ole Thestrup Hansen 



 

 

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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Kære venner 

Sensommeren er over os, og Den Romantiske Have har haft rigtig godt af 
masser af regn i starten af sæsonen. 

Den har sjældent set så frodig ud - masser af grønt, frugter og blomster. 

Vi glæder os til høstmarkedet, der denne gang afvikles over 2 dage, nem
lig den 11. og 12. september kl. 10-16 begge dage. Der er stor interesse 
omkring dagene, og det bliver skønt at vende tilbage til det mere normale. 

Vi har haft to mindre opstartstilløb: en mini-festival i AOF-regi, som end
nu engang viser, hvordan have, Davinde og initiativrige venner kan få tin
gene til at gå op i en højere enhed. 

Der er masser af kreativitet i  Odense Kommunes sydøstlige hjørne! Vi har 
også haft besøg af Livgardens Musikkorps, en skøn koncert med solisten 
Kim Sjøgren. 

Igen foregik det på plænen foran hovedbygningen som er særdeles veleg
net til musik - med god akustik. 

Nu kommer turisterne i en stille strøm og kan bl.a. opleve den nye flise
gang i spalieret og - i hvert fald i starten af sæsonen - de skønne pæoner. 

De bedste sommerhilsner og på gensyn fra Susanne og Erik Vind 

Sanderumgaard 
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Aktivitetskalender, fotos & info 

Fredag d. 5. november 2021 kl. 20-22 (kr. 160, salg af øl/vand)  
Creedence Clearwater Repeated spiller klassikerne og et udsnit af det 
fantastiske bagkatalog med stor kærlighed og respekt for det originale 
materiale. Velkommen til en fed rockkoncert i huset. Læs mere side 11.  

 
 
 
Find mere info om disse begivenheder på facebooksiden, når vi nærmer 
os: Davinde Beboer- og Forsamlingshus.  

Læs også mere om planlagte begivenheder på www.davinde.info 

Tirsdag d. 28. september 2021 kl. 19 (kr. 170 inkl. ølsmagning, AOF) 
Carsten Berthelsen, kendt fra Natholdets julekalender, deler ud af sin 
enorme viden om øl og byder på smagsprøver på gode europæiske øl, 
mens vi ser morsomme og bevægende filmklip fra danske guldalderfilm.   

På denne side omtales et udpluk af sæsonens  
aktiviteter i Davinde Beboer og Forsamlings-
hus, Vandmøllevej 12, 5220 Odense SØ. 

Se aktivitetskalenderen til højre  
og følg med på byens opslagstavler, website 
og facebookside. 

Foredrag arrangeres i samarbejde med 
AOF: aftenskole.aof.dk - søg: Davinde. 

Billetter kan købes på AOF’s hjem-
meside eller i døren fra  
en halv time inden start. 
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Aktivitetskalender, 2. halvår 2021 

Davinde Musikfestival kl. 15-01 (se s. 10) 07.08.21 

Sommerfest på sportspladsen (se s. 10) 20.-21.08.21 

Fyraftensgudstj. kl. 17: Ringe Kirkes pigekor medvirker 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

07.09.21 

Davinde Vandværks generalforsamling kl. 18.30 (se s. 11) 08.09.21 

Høstmarked på Sanderumgaard kl. 10-16 (entré kr. 50) 11.-12.09.21 

Generalforsamling i Beboerforeningen kl. 19 (se s. 12) 16.09.21 

Øl og uskyld: Foredrag om øl v/ Carsten Berthelsen 28.09.21 

Fyraftensgudstj. kl. 17: Orgelmusik af Buxtehude 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

05.10.21 

Fyraftensgudstj. kl. 17: Sange fra Højskolesangbogen 
Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 

02.11.21 

Koncert m. Creedence Clearwater Repeated (se s. 11)  05.11.21 

Foredrag m. Sørine Gotfredsen kl. 14 i kirken 14.11.21 

Koncert m. Cavio og Martin Aaskilde kl. 19  i kirken 26.11.21 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 07.12.21 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 04.01.22 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 01.02.22 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 01.03.22 

Spiseaften kl. 18 i forsamlingshuset 05.04.22 
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Davinde Musikfestival 2021 

Vi gentager selvfølgelig også her i 2021 vores traditionsrige sommerfest. 

Datoerne er fredag den 20. og lørdag den 21. august, og aktiviteterne finder 
sted på sportspladsen samt foran og i forsamlingshuset. 

Der rejses ikke telt på pladsen i år, hvorfor spisningen gennemføres i huset. 

Fyns hyggeligste én-dags festi
val er tilbage!  

Det er endnu en gang lykkedes 
for byens musikalske ildsjæle at 
stable en lokal musikfestival på 
benene.  

I år er datoen den 7. august, og 
lokaliteten er Peter og Trines 
have på Bækgyden.  

Det imponerende galleri af optrædende tæller kunstnere som Jan Olsen, 
Mathilde Falch, Jesper Sivebæk, Tom Bjerg og Dicte samt - som afterparty 
- Roux Spana Beat Trio. Alt i alt 6 koncerter for beskedne kr. 325,-. 

Husk, at du som altid kan læse meget mere om dette og øvrige arrange
menter på www.davinde.info. 

Stor tak til arrangørerne for endnu et fantastisk Davinde-arrangement. 

 Sommerfest 2021 
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Davinde Vandværk informerer 

Efter en kedelig aflysning sidste år pga. corona 
spiller Creedence Clearwater Repeated nu i for
samlingshuset fredag den 5. november 2021.  

Danmarks mest autentiske Creedence Clearwater 
Revival-band spiller klassikere som Bad Moon 
Rising, Have You Ever Seen The Rain, Down 
On The Corner m.fl. fra bandets store bagkatalog.  

Creedence Clearwater Repeated spiller sangene med stor respekt og kær
lighed for det originale materiale, og det er som at høre CCR anno 1969 - 
bare 50 år senere!  

Bandet består af 4 erfarne musikere, og det lydmæssige touch sættes af den 
erfarne lydmand ”Charlie”, der er sidste ingrediens i et magisk tilbageblik.  

Billetter á kr. 160 kan købes via davinde.info. Vel mødt.  

 Rockkoncert i huset 

Generalforsamling 

Davinde Vandværks årlige generalforsamling var som altid planlagt til af
holdelse i marts, men Corona-situationen nødvendiggjorde desværre en 
udskydelse. 

I den aktuelle situation med udbredt genåbning har vi nu planlagt en ny 
dato for generalforsamling:  

Onsdag d. 8. september kl. 18.30 i Davinde Forsamlingshus. 

Alle er meget velkomne – SÅ reserver dagen allerede nu! 

Vi ser frem til at kunne give information om vandværket og årets forløb 
samt planerne for de kommende år på den kommende generalforsamling. 

Davinde Vandværk v/ Erik Simonsen 
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 Aktiviteter v/ AOF 

AOF v/ vores bysbarn Gitte Overgaard byder også den kommende sæ
son på gode tilbud og foreningsaktiviteter - afviklet lokalt hos os i Davin
de.  

Som det fremgår af aktivitetskalenderen side 8-9, gæster Carsten Berthel
sen Davinde Forsamlingshus den 28. september kl. 19, hvor han fortæller 
om øl og byder på smagsprøver på øl og filmklip fra 50’erne.  

Samme dag kan du fra kl. 16 lære at snitte en ske. Du skal selv medbringe 
snittekniv og møde op ved Davinde Shelterplads ved søen. Sæsonen byder 
på flere udendørs aktiviteter. Du kan lære at lave en snittekniv, at lave vild 
mad, lære om ro i naturen og om teambuilding, leg og friluftsliv. 

Du kan læse mere om disse tilbud på AOF’s hjemmeside: aof.dk, hvor du 
søger på ’Davinde’. Her er der også info om priser og betaling. 

Bestyrelsen for Davinde Beboer- & Forsamlingshus holder generalforsam
ling torsdag den 16. 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 rund aftenen af med en bid brød. Vel mødt. 

 Generalforsamling i huset 
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Kirken og dens aktiviteter  

Davinde Bogbyttebiks 
Byt en bog til en anden 

- der er normalt mange at vælge 
i mellem i bygningen ved siden af 

sprøjtehuset på Bygaden. 

Alle er velkomne her - også til et 
hurtigt servicetjek af cyklen 

i bikestationen. 

Tak til Lis for husly  

Vær med til at passe 

Den Romantiske Have 

”Havens venner” 

www.sanderumgaard.dk 

Davinde Menighedsråd arrangerer og præsenterer i samarbejde med vores 
præster og kirkernes aktivitetsudvalg en lang række arrangementer og akti
viteter, der afvikles i kirken, fx foredrag og koncerter. 

Fyraftensgudstjenesterne, der normalt ligger kl. 17 de samme dage som 
byens fællesspisninger, er et eksempel på en populær og velfungerende 
kirkelig aktivitet, der byder på et pusterum med sang og musik efter dagens 
gøremål - efterfulgt af aftensmad i forsamlingshuset. 

Læs mere i kirkebladet om kommende arrangementer i Davinde - samt i 
Fraugde og Allerup, hvor du også er velkommen. Vel mødt. 
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Davinde Vandværk 
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Formand Jens H. Jørgensen .... jens.hojager@gmail.com  ... 3053 3059 

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

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

Medlem Allan Larsen 

Medlem Erik Nissen ............... davnissen@gmail.com  ...... 6127 6082 

Medlem Arnold U. Ryvænge . arnoldgjeset@gmail.com ... 2883 8876 

Medlem Benedicte Nielsen ..... benedictesnielsen@gmail.com 

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

Medlem Lars Østergaard ....... larsb22@hotmail.com  ....... 5045 8198 

Suppl. Gitte S. Christensen . gsc0666@gmail.com  ......... 4046 5666 

Områdeansvarlige 

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

PR/sponsorer ..... Jens 

Kultur ................ Jens  

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

Hjemmeside ...... Thomas 

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

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

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

For flere informationer: følg med på 

 byens opslagstavler og websiden www.davinde.info 

 FB-grupperne Davinde samt Davinde Beboer og Forsamlingshus 

 Hvis du ønsker besked om aktiviteter via mail eller sms, så send 

gerne en mail/sms til et bestyrelsesmedlem med din kontaktinfo. 

OBS: Hvis du ønsker stævneflaget hejst, så giv besked til Lis A. 
et par dage i forvejen på tlf. 6597 3446 eller 4142 4866. 

Bestyrelsen & information 
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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 og menu 

07.09.2021 Afventer  

05.10.2021 Nina, Tina, Pernille, Maren, Trine og Jane: Indisk mad 

02.11.2021 Marianne, Lone, Birgit og Helle m. mænd: Hakkebøffer 

07.12.2021 Afventer  

04.01.2022 Gitte, Bendte, Jens, Inger & Jørgen: Gule ærter 

01.02.2022 Lis, Jens Peter, Kirsten, Mogens og Annelise: Fisk  

01.03.2022 Nytilflytterne: Det sure, det søde og det danske  

05.04.2022 Afventer  

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 2021-22 

http://www.davinde.info
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