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Kære medlem

Har du lyst til at give en hånd med i ”Jule-landsbyen” Odins Odense i december?

Som mange af jer allerede ved, er dele af TV2´s

nye julekalender: Tinkas Juleeventyr optaget

her hos os i Jernalderlandsbyen Odins

Odense. I den anledning vil vi, i perioden 9.-

17. december, have en masse aktiviteter, der

drejer sig om jul, nisser og julekalenderen. Alle

aktiviteterne i den periode kommer til at stå i

julekalenderens tegn, og den 16. december vil

FilmFyn være vært ved et større event herude i

tidsrummet 10-12.

I den anledning får vi brug for rigtigt

mange frivillige i perioden 8.-18.

december, og også mange der kan

deltage i forskellige forberedelser fra

midt i november og til vi går i gang.

Vi håber julekalenderen kan være medvir-

kende til at hele Danmark lærer Jernalder-

landsbyen Odins Odense at kende, og at vi får

en masse besøgende her i december, så vi kan

tjene gode penge til landsbyens drift i 2018.

Hvad skal her ske?
Lørdag og søndag 9.-10. december vil vi have
en masse aktiviteter for børn og deres forældre.
Man køber i butikken et aktivitetskort pr. barn
eller familie, der giver fri adgang til 6 valgfri
aktiviteter ud af 12 aktiviteter der foregår rundt om
i landsbyen.

Alle hjælpere i landsbyen vil være klædt som
nisser. Vi vil have salg af arme riddere fra bål,
varm saft eller kakao, gløgg, kaffe, te og
småkager. Herudover har de besøgende
mulighed for selv at bage en pandekage på bål
for 10 kr. Her vil også være et mindre
julemarked.
Begge weekender har bestyrelsen besluttet at
udefrakommende med salgsboder betaler
tiende, mens medlemmer, der har en salgsbod
ikke betaler tiende. Vi kommer også selv til at
have boder bemandet af medlemmer, hvor
overskuddet går ubeskåret til landsbyen, f.eks.
en bod med juledekorationer og evt. salg af
juletræer. Om søndagen vil der være to
juleunderholdningsshows i det store telt med
sang og musik – sponsoreret og fremført af
Anette Nynne Kvik.
Åbent 10-16. Entré: 40,- pr. voksen, 20,- pr.
barn.
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• Lørdag den 25. nov. kl. 13-17,
• søndag den 26. nov. kl. 9-16 og
• lørdag den 2. dec. kl. 9-16
….er der mulighed for at møde op og give en
hånd med ved mange af de praktiske forbe-
redelser, såsom fremstilling af vejskilte, fold-
ning af flyers, opsætning af plakater, syning af
skindveste, bagning af småkager, opbygning af
udstilling i infohus, oprydning i skur,
fremstilling af juledekorationer til salg og meget
mere. Der er mange meget forskellige opgaver,
der skal løses – så vi har brug for alle, der har
lyst til at give en hånd med.

Herunder kan du læse lidt om hvad der skal ske
i december, og hvilke typer opgaver det drejer
sig om. Meld dig på banen ved at sende en mail
til Annette på kontakt@odinsodense.dk, eller
sende en sms på 23 10 06 32. Skriv hvem du er,
hvornår du kan hjælpe og med hvad. Du kan
også melde dig direkte til den enkelte tovholder,
hvis det er en speciel gruppe, du gerne vil
hjælpe i. Vi tilpasser vores aktivitetsniveau efter
hvor mange frivillige vi er, så jo hurtigere vi får
svar jo bedre�



I ugen 11.-15. december vil skoleklasser, børne-
haver og dagplejere kunne booke sig ind på det
samme aktivitetsforløb som beskrevet under
weekenden. Her koster det 65,- pr. elev, men så er
aktiviteterne med i prisen. Et forløb er på 2½ time.
Vi satser på max. 100 børn pr. dag.
Åbent 9-15 alle hverdagene, også fredag.

Lørdag og søndag 16.-17. december skruer vi
op for blusset. Her vil vi have stort telt i
gårdspladsen med salg af gløgg, småkager, varm saft
eller kakao, kaffe og te, udvalget afhænger af
antallet af frivillige. På pladsen foran landsbyen vil
der være et mellemstort julemarked, med salg af
bl.a. lækre lammeskind, juledekorationer,
pileflettede kurve. Vi sælger selv grubestegs-
sandwich, pølser med brød og kolde drikkevarer.
Herudover vil der være bagerbutik i smedjen
(forklaring følger) og en julehyggelig landsby, hvor
folk, når de går gennem porten, gerne skal føle sig
hensat til julekalenderen og så vidt muligt kan
genkende landsbyen fra det de har set på TV2. Her
vil man bl.a. kunne møde nisser og lege nisselege. I
landsbyen vil man også kunne besøge høvdinge-
huset, der vil være beboet af vikinger og
jernalderfolk, der fortæller om hvad der sker i
landsbyen resten af året, og deler vore foldere med
mere ud, så vi på den måde får fortalt lidt om
jernalderen og vikingetiden også – selvom temaet i
disse 9 dage er jul, nisser og julekalender.
Åbent 10-16. Entré: 40,- pr. voksen, 20,- pr. barn.

Lørdag den 16. december bliver der som sagt et
stort event arrangeret af FilmFyn, som vi håber kan
trække hen ved 1.000 besøgende, så derfor skal vi
være mange til at hjælpe i landsbyen, have to
entréer, toiletvogne m.m. Indtil den 19. November
er det fortroligt hvad FilmFyn-eventet den 16.
December omhandler.

Dekorationsteam

Tovholder Annette Bøge Huulvej: 23 10 06 32 eller
kontakt@odinsodense.dk

• Vi skal have lavet en flot udstilling i vores
informationshus, hvor man vil kunne opleve
stemningen fra julekalenderen, samt læse
baggrundshistorien for julekalenderen, se
diverse genstande fra julekalenderen udstillet i
glasmontré, og se et kort over hvilke andre
destinationer på Fyn, der har forbindelse til
julekalenderen. Vi skal skabe en helt anden
verden ved hjælp af genstande, fotos, draperede
stoffer, lyskæder etc. etc.

Kostumer:

Tovholder Käthe-Berg Rasmussen: 21 22 48 36

Vi skal have skaffet/lånt en masse tøj, der kan
bruges til nissekostumer. Se nærmere beskrivelse

Der er brug for folk til mange forskellige
opgaver:

• Forberedelser inden den 9. dec. Både i weekend-
erne 25.-26. november og 2. december samt i 
hverdage mellem kl. 9 og 16.

• Arrangementet 9.-10. december for børnefamilier. 
Børneaktiviteter, entrébemanding, lille jule-
marked, levendegørelse, salg af mad og drikke.

• Aktiviteter for skoleklasser, børnehaver og andre 
tilmeldte grupper 11.-15. december

• Julemarked, salg af mad og drikke, entré-
bemanding, levendegørelse af landsby både som 
nisser og som jernalderfolk/vikinger m.m. 16.-17. 
dec.

En arbejdsgruppe har været i gang i et stykke tid og
har foreløbigt dannet forskellige grupper, der har
hver deres arbejdsområde (se nedenfor). Hvis du har
lyst til at indgå i en af grupperne allerede nu under
forberedelserne, kan du enten give besked til Annette,
eller ringe direkte til den enkelte tovholder.

• Selve landsbyen skal også dekoreres, så den
ligner at man træder ind i julekalenderen. Inde
i husene skal vi genskabe hvordan husenes
interiør ser ud i julekalenderen og ikke sådan
som de så ud i jernalderen, så også her skal vi i
gang med at skabe julekulisser.

• (Hver morgen og eftermiddag imellem den 9.
og 17. december vil nogle af genstandene i
landsbyen skulle stilles ud og ind, så de ikke går
til om natten, og ser ligeså fine ud næste dag.)

senere, måske ligger du inde med noget tøj vi kan
låne? Herudover skal vi have syet en masse
nissehuer, evt. skindveste og lidt andet tøj, der
både kan bruges som jernaldertøj og til nisser
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Logistik

Tovholder Henning Hansen: 22 56 55 78

• Vi skal have skåret og malet ca. 10 skilte i str. ca.
122 x 122 cm, i facon som en todimensionel
nisse, der kan vise vej ud til landsbyen fra de
forskellige indfaldsveje.

• Disse skilte skal inden den 8. dec. (så tidligt som
vi får tilladelse til) sættes op ved vejene.

• Vi skal have lavet plan over parkerings-
muligheder og evt. sætte skilte op, der viser
hvor man må parkere og hvor man ikke må.

• Vi skal have søgt kommunen om tilladelse til at
sætte skiltene op.

Levendegørelse af julelandsby:

Tovholder Annette Bøge Huulvej: 23 10 06 32 eller
kontakt@odinsodense.dk

• Gruppen her skal sørge for at landsbyen emmer
af både nisseliv og jernalderfolk. Vi har både
brug for folk, der har været statister i selve
julekalenderen og andre der har lyst til at
trække i nissetøjet eller bebo høvdingens gård,
som jernalderfolk og vikinger.

Butik/entré:

Tovholder: Karin Ravnkilde: 29 92 92 90

• I hverdagene er det nok med at være to i
butikken ad gangen – men i weekenderne sætter
vi entrételtet op også, og har entré to steder.
Meld dig på banen hvis du vil være med til at
passe enten butikken eller den udendørs entré.

Børneaktiviteter:

Tovholder: Nuricka Madsen: 31 13 11 51

Servicegruppen

Tovholder Carl Petersen: 50 94 24 53

• Denne gruppe skal sørge for at alt forløber
gnidningsløst under arrangementerne, at der
bliver købt ind, gjort rent m.m.

Markedsplads

Tovholder Lone Hansen: 22 56 56 55

• Vi skal have skabt et spændende julemarked,
med hovedsageligt lækre spiselige ting og godt
håndværk til julegaver. Aktører udefra betaler
tiende i stedet for standleje. Foreningens egne
medlemmer betaler ikke tiende. Vi får også godt
brug for frivillige, der vil sælge vore egne varer,
så landsbyen kan have et godt salg af krukker,
kopper, læderpunge, rævehaler, spil m.m.

Salg af mad og drikke:

Tovholder: Ditte Borggreen:

• Jo flere vi er i denne gruppe, jo mere kan vi
forhåbentlig sælge af mad og drikke. Der bliver
sikkert også brug for folk som på forhånd vil
bage småkager til salg m.m. Bemanding er
hovedsageligt nødvendigt i weekenderne.

Bespisning af frivillige:

Tovholder Ditte Borggreen:

• Vi skal have et par stykker, der vil stå for smør-
selv mad ligesom til Skjaldefestival og
Håndværkerdage

PR og marketing:

Tovholder Anne Marie Hybschmann:

• Der skal laves foldere, pressemeddelser, pla-
kater m.m.

• Der bliver 12-14 forskellige nisseaktiviteter for børn i weekenden 9.-10. december samt i hverdagene 11.-
15. dec. Her får vi brug for masser af frivillige, der vil sætte børnene i gang, men også frivillige, der vil
hjælpe til med at sørge for at det praktiske er i orden. (Nok materialer, oprydning mellem holdene i
aktivitetens materialer, tømning af skraldeposer, kaffe til lærerne m.m.)

• Inden det hele løber af stabelen skal vi også have skaffet masser af naturmaterialer, stof, palietter,
limpistoler etc. Så der bliver også god brug for at kigge i gemmerne og finde materialer vi kan bruge, og
også for folk, som vil gå ud at spørge om sponsorerede genstande i f.eks. garnbutikker, Brugsen etc.

Vi håber vi bliver rigtigt mange til at lave nogle fantastiske julearrangementer i Julelandsbyen Odins
Odense!

PS: Vi har selvfølgelig ikke droppet Vikingernes Jól – vi holder den bare den 13. januar, hvor vikingerne i sin
tid holdt jul. Vi tror det bliver en dejlig jul i år�

Med venlig hilsen
Arbejdsgrupperne Julelandsbyen Odins Odense                                                                         
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