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”JULELANDSBY” I ODINS ODENSE

Som I ved, står Landsbyen i hele uge 50 i TV2-
julekalenderens tegn. Hele ugen vil der være aktiviteter,
som det fremgår af programmet til venstre. Der vil være
boder med salg af ting og sager, mad og drikke.
Skoleklasser vil være på besøg. Der vil være
underholdning og historiefortælling og meget mere.
Det hele kulminerer lørdag d. 16/12, når holdet, der op-
tog scener til Tinkas Juleeventyr hos os, holder event i
landsbyen. Her kan vi vente op mod 1000 besøgende!

Vi ses!

KOMMENDE AKTIVITETER
Ju

Julelandsbyen

• 9.-10. december:
• Aktiviteter for børn og voksne
• Salgsboder, egne og udefra
• Underholdning, Anette 

Nynne Kvik (søndag)
• 11.-15. december:

• Skoleklasser, børnehaver mv.
• 16. december:

• Event med Film Fyn kl. 10-12 
• 16.-17. december:

• jule(kalender)stemning i hele 
landsbyen

• stort telt på gårdspladsen m. 
gløg, småkager, kaffe mv.

• julemarked m. lammeskind, 
juledekorationer, pileflet mv.

• grubestegs-sandwich, pølser, 
drikkevarer

• bagerbutik i smedien
• vikinger og jernalderfolk i 

Høvdingehuset

2018 Hoved-begivenheder:

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

• 10.-18 februar: Vinterferie. 
Sæson 2018 åbner. 
Kl. 10-16 lørdag- søndag

• 24. marts-2.april:  Påskeferie. 
Åben alle dage

• 12.-13. maj:  Jernaldermarked.
(Øvrige planlagte arrangementer i 2018 

kan ses på www.odinsodense.dk)

Julelandsbyen - Vagtplan for frivillige

Ved dette – hidtil største arrangement i Odins
Odense’s historie - får vi jo brug for en masse frivillige
– og mange har allerede meldt sig.

For at gøre det let at melde sig, og for at øge
overskueligheden, har vi oprettet en online kalender,
hvor alle medlemmer kan gå ind og se, hvor der
mangler folk, og umiddelbart skrive sig på.

Du kan komme til kalenderen med nogle få klik:
• Gå ind på: www.venner.odinsodense.dk
• Klik på fanen: JULELANDSBYEN
• Vælg: VAGTPLAN JULELANDSBYEN
Hvis du ikke allerede er logget ind som medlem, bliver
du her bedt om at gøre det. Gå til Medlemslogin og
tast din -mail adresse og dit medlemsnummer som
kodeord – tilbage til Vagtplan.
• Klik på link’et: Vagtplan.

Nu fremkommer et skema for hver dag Julelandsbyen
forløber – med indtegnede aktiviteter dag for dag, og
med navne på dem, der allerede har meldt sig. Skriv
dig nu på de dage - og ved de aktiviteter du har tid og
lyst at hjælpe. Nederst for hver aktivitet er angivet,
hvor mange der minimum er behov for.

Hvis du finder det besværligt at bruge ”selvbetjenings-
skemaet”, er du særdeles velkommen til i stedet at
ringe eller skrive til Nuricka Madsen, tel. 31131151, e-
mail: nurickamadsen@rocketmail.com. Nuricka
modtager gerne din tilmelding og taster dig ind i
skemaet.

Som de skarpsindige vil have bemærket,
undlader vi stort set helt at bruge navnet Tinka
i omtalen af vort forestående julearrangement.
Dette for ikke på nogen måde at anfægte vores
aftale med FilmFyn om ikke at markedsføre os
på grundlag af navnet Tinka.
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EN LILE JULEHISTORIE
Et ældre ægtepar havde et gammelt kuk-ur, der var
noget ustabilt, og man havde længe talt om at få det
repareret.

Hen under jul skulle manden til julefrokost med
vennerne, og det blev noget sent inden han kom
hjem. Over to blev den, og han tog forsigtigt skoene
af og listede på strømpesokker ind gennem stuen
mod soveværelset.

Pludseligt begyndte det fordømte ur at kukke -
kukkuk, kukkuk…..

Tak spids, nu vågner hun og hører den er over to!
Men manden var ikke sen, han imiterede straks
nogle flere kuk, kukkuk, kukkuk til han var oppe på
elleve – og listede beroliget i seng.

Næste morgen udtalte konen noget utilfreds: Nu
må vi altså have det ur til urmager. I aftes kl.
elleve kukkede det først to gange. Så kom der et
bøvs og en prut, og derefter kom de sidste ni kuk!

ADMINISTRATIV HJÆLPER TIL ”CHEFEN”

Er der evt. en frivillig, der er pensioneret sekretær,
bogholder eller bare har flair for administration og
har mulighed for at hjælpe mig i landsbyen med
nogle af de administrative opgaver? Måske 3-4
timer om ugen?

Det ville være en stor hjælp, da jeg har ret meget om
ørerne og hellere vil koncentrere mig om at være en
god leder for landsbyen og alle jer dejlige frivillige,
end at sidde og føre regnskaber, registrere
skoleklasser, sende bekræftelser på undervisnings-
forløb, tjekke mails, arkivere papirer og alt det
andet sekretærarbejde. Der er kaffe på kanden og
plads på kontoret�.

Ring til mig, så vi kan få en snak på 23 10 06 32
eller skriv på odinsodense@outlook.dk .

KH Annette     

VI HAR BRUG FOR TØJ

Til JULELANDSBYEN skal vi bruge en hel masse
beklædningsgenstande, som vi håber at I vil låne os
eller evt. donere til formålet. Grav dybt i dragkisten
og bunden af klædeskabet og se, om der skulle ligge
noget I alligevel ikke har brugt i årevis (og måske er
vokset fra). Vi har brug for følgende:

Rulamsjakker (som de brugte dem i de vilde 60’ere) -
trøjer i uld eller hør i naturfarver, f.eks. brune
nuancer, beige, råhvid, varme røde, mørke grønne –
bluser, gerne med blonder på ærmerne – bukser af
fløjl eller hør, og nederdele også naturfarvet –
træskostøvler og rulamsstøvler – røde forklæder -
sjaler og halstørklæder i ovennævnte farver. Tænk på
et mix af landbotøj fra 1700-1800 tallet og Jul i
Gammelby. Helst ikke for mange spraglede mønstre.

Har I andet liggende i gammel stil – f.eks. jernalder-
eller vikingtøj, er det også meget velkommen. Kom
med det så hurtigt I kan eller giv mig et ring, så jeg
ved, hvad vi må låne eller evt. få. Tøjet skal bruges
både til børn og voksne.

Vedr. tøj – kontakt Käthe Berg Rasmussen –
- tlf. 21 22 48 36, odinsodense@outlook.dk

I øvrigt mangler vi rekvisitter. Noget skal
bruges til at lave en udstilling i infohuset, andet til at
forvandle høvdingehuset. Det drejer sig om:
• Lanterner i metal, bambus eller træ
• Vikingepergamentlamper
• Lyse kurve af alle slags
• Runde eller firkantede lyse/u-malede 

trætaburetter
• Små træborde i forsk. Højder og størrelser
• Tørrede bundter af blomster, der kan hænge i loft
• Diverse pyntepuder
• Zinkbalje (babybadekar)
• Glaseret keramik hvid/grå ensfarvet krukker, 

kopper, lave hvide porselæns-lysestager
• Hvide eller grå viskestykker med en eller to 

smalle røde striber
• Palmekoste og palmevifter
• Uroer af strandgrene
• Gips eller stuk vaser/opsatser -ikke små engle�

Har I noget af det ovennævnte, som vi kan låne -
eller evt. få? Kontakt Annette Bøge Huulvej –
- tlf.. 23 10 06 32, odinsodense@outlook.dk

HJEMMESIDER HAR HOLDT ”FLYTTEDAG”

Odins Odense’s to hjemmesider, www.odinsodense.dk
og www.venner.odinsodense.dk er flyttet til en større
og mere professionel server.
Det bemærkes ikke af de fleste. Undtagelsesvist kan
det dog hænde, at et gemt link eller bogmærke ikke
længere virker. Så må man indtaste hele hjemme-
sideadressen igen……


