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GOD ØKONOMI EFTER 1. HALVÅR

I det første halve år, hvor der har været nogen
usikkerhed omkring, hvor mange penge vi kunne få ind
via de forskellige kilder, har vi været meget forsigtige
med udgifterne. Det første ½-års regnskab – frem til
30. juni - foreligger nu, og vi kan konstatere, at såvel
indtægter som udgifter ligger noget under, hvad vi
havde regner med.

Vores samlede indtægter i de første 6 måneder blev
628 t.kr. – ud af de 1.932 t.kr. vi har på budgettet for
hele året. Men samtidigt har vi foreløbigt kun brugt 182
t.kr. – ud af de budgetterede 1.906 t.kr. udgifter.

Indtægter og udgifter fordeler sig som vist neden-
stående. Det bemærkes, at lønudgifter samt enkelte
andre udgifter i overgangsperioden frem til 31. maj har
været dækket af kommunen, således at vi først fra 1.
juni selv har skullet afholde disse.

Den positive tendens har gjort, at bestyrelsen har
besluttet at fastansætte Anne Marie Hybschmann,
foreløbigt året ud. Finn Staub er fortsat projektansat,
mens Käthe Berg er udlånt af Odense kommune.
Yderligere detaljer fra regnskabet kan ses på medlems-
hjemmesiden.

KOMMENDE AKTIVITETER

• 23.-24. september: Håndværkerdage 
kl. 10-16 lørdag søndag

• 30. september-1. oktober: Fra træ-
stamme til bue 
kl. 10-16 lørdag søndag

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

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

• December: Tinkas juleeventyr

HÅNDVÆRKERDAGE
d. 23.-24. SEPTEMBER kl. 10-16

Det er nu i week-end’en! Kom og oplev
oldtidens håndværk bragt til live af nutidens
dygtige håndværkere. Se glasset smelte over
vilkanovnens flammer og blive til perler. Mød
læderskomageren, smeden, barkfletteren, sølv-
smeden og keramikeren. Tag prangerpungen
med. Der kan købes unika håndværk – samt øl,
vand og pølser.

Der vil blive sat fokus på fortidens håndværk,
men der vil også være fokus på børnene i et
dertil indrettet børneområde, hvor de kan
hygge sig med bueskydning, lys, slyngning af
armbånd, runejagt, snobrød og mytefortælling
mens mor og far kigger på håndværk.

Endnu engang er der stor opbakning fra
frivillige, der vil hjælpe til med diverse
praktiske opgaver – tusinde tak for det!

INDTÆGTER 1. ½ ÅR SAMMENHOLDT MED HELÅRSBUDGETTET

UDGIFTER 1. ½ ÅR SAMMENHOLDT MED HELÅRSBUDGETTET
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PRAKTIKANTER i ODINS ODENSE

Igen kan vi glæde os over, at en praktikant fra
Erhvervsakademiet Lillebælt har søgt ophold hos
os for at få erhvervsmæssig erfaring – og samtidigt
bibringe os nyttig ekspertise i opbygningen af vores
organisation og forretning.

Line Lunding Nielsen er således kommet til som
fjerde praktikant. Hun læser, som de andre tre
praktikanter, til serviceøkonom med speciale i
kultur og event.

Ud over at arrangere Håndværkerdagene, vil
pigerne også arbejde med andre områder, som skal
indgå i deres praktikopgaver og afsluttende
eksamensprojekter. Tine Rasmussen vil i
samarbejde med Annette og bestyrelsen udarbejde
en strategi og forretningsplan, Cecilie Hansen vil
udarbejde en destinationsanalyse, Ditte Marie Find
vil arbejde med branding og frivillighed og Line
Lunding Nielsen vil i samarbejde med Anne Marie
arbejde med Odins Jernalder og skoletjenesten.

MEDLEMSUNDERSØGELSE
I ODINS ODENSE

I forbindelse med disse opgaver – og som led i vore
bestræbelser for at få et velfungerende frivillig-
arbejde op at stå – vil praktikanterne udarbejde
spørgeskemaer til frivillige og medlemmer, som vi
håber at alle medlemmer vil hjælpe ved svare på.

Spørgeskemaerne til de frivillige er en anonym
tilfredshedsundersøgelse, og en ikke-anonym
kategorisering af alle frivillige, så der kan blive
skabt et overblik over alle, der hjælper til i vores
landsby.

Til medlemmerne drejer det sig blandt andet om,
hvorvidt de har lyst til at blive frivillige.

Spørgeskemaerne vil blive sendt ud i løbet af uge
39.

SKJALDEFESTIVALEN…

…blev for første gang afholdt den 19. august 2017 -
og vejret var med os det meste af dagen. Vores
praktikanter havde kun haft 17 dage til at
planlægge dette event, men det blev - med kæmpe-
stor opbakning fra rigtigt mange frivillige - en suc-
ces. Der kom ca. 100 betalende gæster og 50
medlemmer. Tusinde tak for hjælp og støtte til alle
jer, der hjalp med alt fra praktiske opgaver til
levendegørelse, det er rigtigt meget værdsat.

Vi fik besøg af de fantastiske Brages Døtre, som var
meget betaget af vores landsby, og de glæder sig til
at komme igen til næste år. Fortællere fra Odense
Fortællekreds, Svendborg Fortælleværksted og
vores egen Anne Marie var også med til at gøre
dagen underholdende. Folkedansere og shamaner
gav liv og oplevelser på landsbyens fort, og dygtige
musikere kunne opleves i Høvdinges hus.

Flere nye tiltag blev sat i værk i forbindelse med
Skjaldefestivalen. Blandt andet blev infohuset om-
døbt til Vikingelounge. Her blev der ryddet og hyg-
get op med skind, lys, bøger, spil og der blev solgt
kaffe og kage. Dette viste sig ganske nyttigt, da reg-
nen kom sidst på eftermiddagen. Et andet nyt tiltag
var den information, som frivillige fik ved de
forskellige arbejdsområder. Vi håber dette værktøj
har været nyttigt for alle.

Som udgangspunkt var det ikke planlagt at
Skjaldefestivalen skulle bringe overskud, men blot
være opstart på en festival, som på sigt skal vare
over flere dage. På trods af dette gav festivalen et
rigtigt flot overskud.

FRA TRÆSTAMME TIL BUE

I weekenden d. 30. september – 1. oktober får vi
besøg af de dygtige bueskyttere og buemagere fra
Iwaz Langbuelaug. Kunne du tænke dig at se
hvordan buer og pile bliver lavet, eller kunne du
måske selv tænke dig at prøve at skyde med deres
hjemmelavede buer og pile - så kom i landsbyen
og hør om buens historie og oplev det ældgamle
buehåndværk.

Iwaz Langbuelaug er en historisk langbueklub,
som både
bygger og
skyder med eg-
ne træbuer og
pile, de delta-
ger i forskelli-
ge historiske
bue-stævner
og markeder.

Husene i landsbyen har fået nye mønninger
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