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EFTERÅRSFERIE I ODINS ODENSE

Som du ser nedenfor, kommer der til at ske en masse her-
ude. Kom forbi med familien og se hvad vi laver. Og har du/I
lyst til at være med til at levendegøre – er I velkomne! Send
gerne en mail eller SMS til Annette om, hvornår I kommer og
gerne vil lave. Tel. 23 10 06 32, kontakt@odinsodense.dk.

LØRDAG D. 14.:
Landsbyens træsmede viser med autentiske redskaber og
nedarvet viden hvordan man kløver store træstammer.

SØNDAG D. 15.:
Mød en forfatter - Ingvart Thyge Christiansen, nutidsskjald,
beretter om Nordens åndelige rødder. Odins to ravne har
siddet på hans skuldre og hvisket megen visdom i hans ører.
Det er der foreløbigt kommet to eventyrlige bøger ud af og en
tredje er på vej i ”Kong Pukkelrygs Saga”. Kl. 11 og 14.

MANDAG D. 16.:
Prøv at ”gå til jernalder” - Smedens lærling er blevet syg. Giv
ham en hånd med ved esse og blæsebælg. Kom med Susan-
ne rundt om arnen, og hjælp hende - og smag på dagens
måltid. Vinterhåndværk findes frem til de lange aftener ved
bålets skær, vi sysler med læder. Kl. 14 ofrer vi til Guderne.

TIRSDAG D. 17.:
Træn med bueskytterne og skyd med langbue. Lær om
krigerens udstyr og en bartskærers redskaber. Og hjælp igen
Susanne med måltidet, og dyrk vinterhåndværk omkring
bålet. Farveheksen og hendes lærlinge eksperimenterer med
overfarvninger og tryller med efterårets farvepalet. Kl. 14
ofrer vi igen til guderne som tak for årets høst.

ONSDAG D. 18.:
Jernalderfolket flytter indendøre og sysler med vinterhånd-
værk. Sæt dig tilrette ved ilden, spil spil og lær mere om
levevilkår i en tid, du har svært ved at forestille dig.
Farveheksen og hendes lærlinge arbejder videre med
overfarvninger og trylleri med farver.

TORSDAG D. 19.:
Jernalderfolk hygger om arnen med levende formidling af
vinterhåndværk. Farveheksen og hendes lærlinge huserer
igen, og Perlemageren smelter italienske mosaikstifter om til
skønne glasperler.

FREDAG D. 20.:
Jernalderfolk hygger igen om arnen med levende formidling.

LØRDAG D. 21.:
Mød en forfatter - Ingvart Thyge Christiansen, nutidsskjalden
er her igen. Du kan opleve en levende fortælling om , en ud-
lægning af runeteksten på det lile guldhorn – Ek hlewagastir
holtijaR horna tawido. Det er kl. 11 og 14.

SØNDAG D. 22.:
Perlemageren laver glasperler af mosaikstifter fra romerrigets
kirker, til de hedninge, der hellere ville have pynt end kirker.

KOMMENDE AKTIVITETER

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

• 9.-10.    december: Tinkas Juleeventyr
kl. 10-16  (program følger i sær-
ligt nyhedsbrev)

• 11.-.15. december: Tinkas Juleeventyr.
Aktiviteter for skoleklasser, 
børehaver, dagplejere 10-14
(tilmelding).

• 16.-17. december: Tinkas Juleeventyr
kl. 10-16 (se program i særligt 
)nyhedsbrev

• 13. januar: Vikingernes jól
kl. 10-20 søndag

• 10. februar: Vinterferie. Sæson 2018 
åbner.

TINKAS JULEEVENTYR

I forbindelse med at TV2’s julekalender
Tinkas Juleeventyr for en dels vedkommende
er optaget her i Odins Odense, vil vi i
december måned lave en masse ”nisse-
aktivitet” i landsbyen. Her bliver bl.a.
julemarked, autograf-skrivning af aktørerne,
sang og musik, madboder og masser af
”statist-nisser”.

Om disse arrangementer vil vi sidst på
måneden udsende et særligt nyhedsbrev med
datoer og nærmere detaljer. Men har du
mulighed for at hjælpe en dag – eller flere –
må du meget gerne sætte tid af allerede. Flere
oplysninger følger i nævnte nyhedsbrev.
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MEDLEMSUNDERSØGELSE –
- SPØRGESKEMAER

Som varslet i sidste Nyhedsbrev har praktikanterne
Ditte, Cecilie, Tine og Line udarbejdet en række
spørgeskemaer til medlemmerne af Odins Odense --
og udsendt e-mail med links til spørgeskemaerne.

Sigtet var, for ledelsen og bestyrelsen, at blive
klogere på hvad medlemmerne, og specielt de
medlemmer, der har meldt sig som frivillige –
ønsker og forventer af medlemskabet.

Indtil videre har 37 besvaret undersøgelsen til de
frivillige, og 42 har besvaret undersøgelsen til
medlemmer som ikke er frivillige. Det er super
dejligt, at så mange har vist interesse. Har du endnu
ikke besvaret spørgeskemaerne, kan du stadig nå
det.:

Er du frivillig…..besvar venligst dette link 
(annonymt): https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=7YZL8QUH3P32

Som frivillig beder vi dig om yderligere personlige 
informationer (frivilligt): https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=P76D8MLU91C5 .

Er du medlem, men ikke frivillig, beder vi dig 
besvare dette link:. https://www.survey-
xact.dk/LinkCollector?key=E5SNR8UH9P3K

(Hvis link’ene ikke virker, når du klikker på dem, 
kan du afmærke dem og kopiere dem over i adres-
selinien i din browser (dit Internet program)).

HÅNDVÆRKERDAGE….
………..BLEV EN FIN SUCCES

D. 23-24 september løb Håndværkerdage af stablen
for anden gang. I år blev det valgt at arrangementet
skulle udvides, og dermed holdes over to dage i
stedet for én. Det viste sig at blive en succes, og der
har i år været fremgang i antal besøgende. Der kom
tæt på 200 over weekenden, mens der kun kom 50
besøgende på den ene dag sidste år.

Der var rig mulighed for fordybelse i de forskellige
smukke håndværk både foran og i landsbyen. Alt fra
pileflet, sølvsmykker, keramik, perler, læderarbejde,
nålebinding, brikvævning, plantefarvning og kart-
ning kunne opleves. Alt sammen smukt håndværk
som gæsterne havde stor interesse i, og som
håndværkerne formåede at formidle på bedste vis.

I år blev der også sat fokus på børnene. Det var
blandt andet muligt at deltage i bueskydning,
runejagt og støbning af lys. Det var tydeligt at
mærke, at det var en stor succes, og børnene gik
trætte, men glade derfra.

Gæsterne havde mulighed for at købe alskens
lækker mad, såsom pølser med brød, kage, is, øl,
sodavand osv. Håndværkerdagene har givet en
indtægt på ca. 16.000 kr., og vi forventer et over-
skud på knap 12.000 kr.

Også rigtig mange medlemmer deltog i Hånd-
værker-dage, og vi er rigtig glade for den store
opbakning. Mange tak til alle de frivillige, der
arbejdede hårdt for at gøre dagen til en succes!

FRIVILLIGGRUPPERNE OPRUSTER..

Det frivillige arbejde er hele kernen i Odins Odense og
forudsætningen for at landsbyen kan overleve og ud-
vikle sig. Adskillige medlemmer har meldt sig som fri-
villige, og der er for længst formeret 14 Frivillig Grup-
per med forskellige typer opgaver som indsats-
område, og med hver en ”Tovholder” som organisator
og kontaktperson overfor ledelsen.

For at hjælpe og understøtte disse grupper - og tov-
holdere – har daglig leder Annette Bøge Huulvej og
frivillig Erik Ravnkilde dannet en ”styregruppe”, der
vil bistå grupperne med at få beskrevet opgaverne for
grupperne og få udarbejdet rammer for gruppernes
arbejde, samt hjælpe med det organisatoriske, hvis
det behøves. Desuden med at skaffe flere frivillige.…
og i øvrigt stå til rådighed, når problemer måtte opstå.

Vi har i sommerens løb holdt møder med de fleste
grupper og oplevet en særdeles positiv stemning og
hold-ånd.
Du kan læse om grupperne og deres forskellige ar-
bejdsområder på medlemshjemmesiden: 
www.venner.odinsodense.dk.

mailto:kontakt@odinsodense.dk
http://www.odinsodense.dk/
http://www.venner.odinsodense.dk/
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=7YZL8QUH3P32
https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=P76D8MLU91C5
:. https:/www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=E5SNR8UH9P3K
http://venner.odinsodense.dk/wordpress/?page_id=90



