
Vi glæder os til at møde jer i landsbyen og vil derfor gerne invitere
hele hustanden til middag i forsamlingshuset i forbindelse med
en spiseaften. Billetter er vedlagt.
Med venlig hilsen

VELKOMMEN 
TIL

DAVINDE



Davinde Beboer & Forsamlingshus vil med
denne lille folder gerne byde 
dig / jer velkommen til Davinde!

Kultur og fælleskab.

Davinde er en landsby med et aktivt lokalsamfund.
Vi har mange aktiviteter for både børn og voksne.

Davinde Beboer & Forsamlingshus tilbyder:

- Fælles spiseaftener i forsamlingshuset,
  den 1. tirsdag i måneden, kl 18, fra september til april.

- Fælles grillaftener på sportspladsen bag forsamlings-
  huset den 1. tirsdag i måneden, kl 18, fra maj - august.

- Æblefestival på Stævnegården i efteråret.

- Sommerfest på sportspladsen: 3. lørdag i august.

- Vinterfest ( for voksne )  i februar.

- Koncerter og foredrag.

- Børnekulturarrangementer.

Få info om arrangementer og beboerforeningen på :  
www.davinde.info

Samt på Facebook siderne:
- Davinde
- Davinde Beboer- og Forsamlingshus

Forsamlingshuset kan ligeledes kontaktes på mail:
mail@davinde.info

Natur oplevelser.

Området omkring Davinde, med de gamle grusgrave i 
centrum, er et skønt naturområde med rige muligheder 
for dejlige naturoplevelser. Det er f.eks muligt at leje 
shelters, hængekøjehytter og kanoer.
Naturskolen Åløkkestedet tilbyder guidede ture med 
naturvejledere, desuden findes flere museer: 
Davinde Stenmuseum og Hudevad Smedjemuseum. 
Det er ligeledes muligt at fiske og bade i nogen af søerne. 
Se mere på: www.oversoeogland.dk

I Davinde har vi også en vinterbadeklub: Søens folk.
Vinterbadningen starter den 1. søndag i oktober
i Davinde sø.

Til Sct. Hans arrangeres fællespisning og børnebål ved 
shelterne ved Davinde sø, og aftenen sluttes med et 
stort bål, båltale og fællessang.

Af andre natur oplevelser kan anbefales en tur i 
Sanderumgaards Romantiske Have, som også er vært for 
to årlige markeder: Forårs- og Høstmarkedet.
www.sanderumgaard.dk

Man kan også downloade APPen: 
Vandring fra landsby til landsby
og blive klogere imens man går tur. 
QR kode kan scannes ved forsamlingshuset.

Davinde kirke. 
I Davinde kirke holdes gudstjenester samt 
Fyraftensgudstjenester med musik, 
1. tirsdag i måneden, kl 17 før spiseaften i 
forsamlingshuset.
Kirken afholder ligeledes musikarrangementer 
og arrangementer for børnene, 
f.eks fastelavnsfest og babysalmesang. Mere info på: 
www.fraugdeallerupdavinde.dk

Hjertestarter:  Findes ved kirkens parkeringsplads.

Davinde by og kultur forening:
Er en nydannet forening til bevarelse af det gamle 
pumpehus på Davinde Bygade, de vil desuden lave 
udstilling, picnicområde og kulturarrangementer.


