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BESØGSREKORD I JULI MÅNED

Trods et lidt svingende sommervejr har vi haft et
tilfredsstillende besøgstal i juli, nemlig 572 betalende
gæster - og 126 medlemmer, der jo kommer gratis ind.
Det svarer nogenlunde til det budgetterede antal, så
vore bestræbelser for at skaffe opmærksomhed omkring
vort projekt synes at have båret frugt. Vi har da også
haft annoncer i aviser og ugeblade, været i radioen og i
magasiner i fly og skibe – og i Londons butikker, samt
sørget for at være nævnt i diverse offentlige kalendere,
Det-sker i avisen, Kultunaut og Visit Fyn, hver gang et
arrangement er løbet af stabelen.

Og sig venligst til, hvis I bliver opmærksomme på
kalendere og medier, hvor vi burde være optaget.
RATATOSK, frivillig-gruppen der tager sig af PR-
virksomhed, tager gerne mod råd og tips. Se kontakt på
medlems-hjemmesiden.

Men ikke mindst mund til øre metoden har virket. Så
bliv ved med at fortælle om os til venner og bekendte.
Få foldere (i butikken) at tage med, når I skal på besøg.
Vis dem vores flotte hjemmeside på jeres smartphones,
og inviter dem med på besøg i Landsbyen.

Endelig har de frivilliges - og de overnattende familiers
- tilstedeværelse i Landsbyen som Jernalderfolk, været
vigtig.

KOMMENDE AKTIVITETER

• 19. august:  Privatarrangement i Lands-
byen (familietræf)

• 19. august:  Skjaldefestival 10-22
• 26. august:  Privatarrangement (Odd 

Fellow Logen)

• 23. september: Blot

• 23.-24. september: Håndværkerdage 

• 14.-22. oktober: Efterårsferie – alle   
dage 10-16 lørdag til søndag

• 17. december: Vikingernes jól
kl. 10-20 søndag

• Hver dag i sommerferien frem til 26.  
august: Jernalderfamilier 
beboer landsbyen.

SKJALDEFESTIVAL I LANDSBYEN

Lørdag d. 19. august fra kl. 10 til 22 afholder
vi Skjaldefestival. I 12 timer inviterer vi til
vikingetid og middelalder, og åbner for en
bragepose af myter, sagn, folkeeventyr og
musikalske indslag. Se og hør blandt andet
'Brages døtre', der underholder med sang og
ildshow. Lav snobrød, spis din købte eller
medbragte mad i grillområdet og nyd livet i
landsbyen. Vi er lidt sent ude med arrange-
mentet, men trods det, er det begyndt at ligne
noget. Der er efterhånden fyldt op med
fortællere. Der kommer folkedansere, og der
arbejdes stadig på at få flere musikalske
indslag. Vi håber at I har mulighed for at
hjælpe os med praktiske opgaver. Og der
mangler stadig folk til levendegørelse i
Høvdingens Hus mellem 14 og 22 og i Vølvens
Hus mellem 10 og 22 – så vi kan få skabt en
fantastisk stemning på selve dagen. Der er
også mulighed for, at man samtidig kan sælge
eller lave sit håndværk mens man levendegør.

NYE PRAKTIKANTER

Tine Rasmussen, Ditte Marie Find og Cecilie Hansen
læser til Serviceøkonomer på Erhvervsakademiet
Lillebælt - med specialer i henholdsvis turisme, kultur
og events. De skal tilbringe 3 måneder som
praktikanter hos Odins Odense, og første opgave er
den nært forestående Skjaldefestival.

INFORMATIONSSKILT
UD MOD STORE KLAUS

Det nye skilt, som vi
har fået penge til fra
Fionia Fonden, kom-
mer til at se ud som
vist. Det bliver over
mandshøjde og frem-
stillet på ægte Jern-
aldermaner af Thor
gruppen med hjælp
fra Tirsdagsholdet.



MØDER MED FRIVILLIG-
GRUPPERNE

Styre-teamet, der vil lede og inspirere
Frivillig-grupperne har holdt møder med
tovholderne, og præsenteret og udvekslet
tanker og ideer omkring, hvorledes vi får
udviklet frivillig-arbejdet i Odins Odense.
Næste step bliver at holde møder med alle
medlemmerne af de enkelte grupper. Af disse
møder er foreløbigt berammet følgende:

• D. 13/9 kl. 18.00-19.00: Norner
• D. 13/9 kl. 19.30-20.30 : Kvaser
• D. 14/9 kl. 18.00-19.00 : Rigs Folk
• D. 14/9 kl. 19.30-20.30:  Thor
• D. 20/9 kl. 10.00-11.00:  Freke
• D. 26/9 kl. 09.00-10.00:  Tirsdagsholdet
• D. 26/9 kl. 16.00-17.00:  Frejs Folk
• D. 26/9 kl. 19.00-20.00:  Draupner
Til disse møder håber vi naturligvis, at alle 
medlemmer af grupperne vil og kan komme. 
Desuden er potentielle frivillige velkomne. Dvs. 
hvis medlemmer af Odins Odense har overvejet 
at melde sig som frivillig i en gruppe, er det en 
glimrende lejlighed til at møde op og orientere sig 
om, hvad det går ud på, hvilke andre medlemmer 
der er i gruppen osv.. Du kan læse om de enkelte 
grupper på:  www.venner.odinsodense.dk

KONTAKT OS

Odins Odense – fra Jernalder til Viking - Store Klaus 40, Næsby, 5270  Odense N, 
Tlf. 23 10 06 32  - E-mail: kontakt@odinsodense.dk - Facebook: Odins Odense + Odins Folk

Officiel hjemmeside: www.odinsodense.dk – Medl.hjemmeside: www.venner.odinsodense.dk

VI SKAL IGEN BRUGE HJÆLPERE

• Til Skjaldefestival’en lørdag d. 19. august, hvor der
foregår noget hele dagen fra kl. 10.00 til 22 om
aftenen, efterlyses frivillige, der vil hjælpe med
levendegørelse og alle de praktiske gøremål – samt
også gerne med underholdning (se omstående).

• Til et privatarrangement (familietræf) samme dag
(19/8) kl. 10-14 søges hjælpere til poster med
forskellige aktiviteter såsom:

• Bagning af fladbrød
• Bueskydning
• Slynge armbånd
• Diverse lege….

• Til et andet arrangement med Odd Fellow logen d.
26. august søges frivillige hjælpere til at:

• Lave mad, herunder grube-stege, og
• Servere

Privatarrangementer er arrangementer, hvor Odins
Odense lejer faciliteter og mandskab ud til private, og
dermed får øget indtjening.

BUTIKKEN ØGER SORTIMENTET
– OG SALGET

Vi får stadig flere spændende ting at sælge i
butikken. Ud over is, som er vældig populære, er
det varer som drikkehorn, mjød og udskårne
træskeer, der sælges mest. Og vi har fået mange
spændende souvenir-ting samt armbånd og
halskæder, der alt sammen øger interessen for at
komme i butikken – og i landsbyen. Den meget
efterspurgte SKJALD plakat, der har været
udsolgt, er nu hjemkommet igen.

HJEMMESIDER,
FACEBOOK , osv…

Husk at… du kan altid finde
information om, hvad der
foregår i landsbyen ved at kikke
i vores elektroniske medier:

• På www.odinsodense.dk, vores officielle hjemmeside
vendt mod publikum, kan du læse om Odins Odense
og finde en oversigt over arrangementer, samt
beskrivelse af de større ved at klikke på Eventssiden.

• På www.venner.odinsodense.dk, kan du læse om
medlemsforhold, om frivillig-grupperne, om vores
organisation med ledelse, vedtægter, økonomi, osv.
Og du kan downloade de seneste Nyhedsbreve og
læse Seneste Nyt. Til visse sider kræves der, at du
logger dig ind ved at taste din e-mail-adresse og dit
medlemsnummer (fra medlemskortet). FORUM er
for de lidt nørdede. Her kan man udtrykke sine
meninger og diskutere forskellige emner.

• FACEBOOK er det lidt mere påtrængende kommuni-
kationsmedie. Her får man som medlem notifikation
(f.eks. beep i telefonen) hver gang nogen har lagt et
indlæg på, og du kan selv lægge indlæg og billeder på,
når som helst du vil. Alle kan være medlem af
gruppen ODINS ODENSE, mens ODINS FOLK er en
lukket gruppe for vores frivillige. Her kan du bede om
at blive medlem ved at skrive Odins Folk i søgefeltet.
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