
VELKOMMEN 
I ODINS ODENSE

Jernalderlandsbyen, der siden 

1973 har været ejet og drevet af 

Odense Kommune i forskellige 

regi’er, var ved at falde for 

sparekniven. Landsbyen skulle 

nedlægges og husene rives 

ned.

Et entusiastisk team af frivillige 

og hidtidige ansatte har 

imidlertid fået et projekt op at 

stå – og med beredvilig støtte 

fra kommunen, en række 

sponsorer - og en masse 

frivillige - er der etableret en 

organisation kaldet Odins 

Odense, klar til at overtage drift 

og forpligtelser fra 1. maj 2017.

Odins Odense skal gøres 

til en attraktion. Der skal 

tiltrækkes turister fra nær og 

fjern,  skoleelever skal fortsat 

undervises og holde lejrskole i 

landsbyen, der skal være mark-

eder og andre arrangementer 

i  samarbejde med tilsvarende 

organisationer i ind- og udland.

BLIV MEDLEM
Støt arbejdet med bevarelse af jernalderlandsbyen ved 
at melde dig ind i Odins Odense og få:

• Gratis adgang til landsbyen
• Mulighed for at deltage i frivillige arbejdsgrupper
• Løbende information om udviklingen og 
• arangementer gennem medlemshjemmesiden og 

nyhedsbreve.

MEDLEMSKAB OG PRISER

Der er 4 typer medlemskab, som koster kr./år.:

Du kan blive medlem af foreningen og dermed støtte 
arbejdet, og måske selv som frivillig blive en del af 
stedet. 
Som medlem kan du deltage i frivilliggrupper indenfor 
diverse håndværk/interesser, arrangementer for 
medlemmer, og du får nyhedsmails.

Almindeligt personligt medlemskab    250,-

Studerende/pensionist medlemskab   200,-

Familiemedlemskab (2 voksne+børn)  400,-

Personligt medlemskab + en ven     400,-

Store Klaus 40,

5270 Odense N

Odins Odense

+45 23 10 06 32

www.odinsodense.dk

www.facebook.com/odinsodense 

Du kan også udfylde skemaet på hjemmesiden: www.venner.odinsodense.dk, eller send en mail 

til medlem@odinsodense.dk hvor du oplyser dit/jeres navne, fødselsdage, adresse, telefonnr., 

mailadresse samt hvilket medlemskab du/I ønsker.

Herefter indbetaler du det gældende medlemskontingent til foreningens konto:  

1684 - 3227199635 eller via MobilePay på  23 10 06 32 (med besked: medlem + type). 

Husk at anføre dit navn på betalingen!

MEDLEMSKAB AF ODINS ODENSE

NAVN:

NAVNE OG FØDSELSDAGE PÅ ALLE MEDLEMMER INKLUSIVE BØRN:

MEDLEMSSKABSTYPE:

Almindeligt personligt medlemskab

Studerende/pensionist medlemskab

Familiemedlemskab (2 voksne+børn)

Personligt medlemskab + en ven

ADRESSE:

TELEFON:

MAILADRESSE:

DATO: UNDERSKRIFT:

BETALING:

på konto 1684 - 322 71 99 635

med Mobilepay på 23 10 06 32 (husk 
besked medlem + type)

DATO FOR BETALING:

FØDSELSDATO:

Jeg ønsker ikke at modtage nyhedsbrev
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