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JERNALDERMARKEDET BLEV EN SUCCES

Jernaldermarkedet i Landsbyen d. 20.-21. maj oversteg
alle gode forventninger. Med en kæmpe indsats fra de
mange frivillige og de udefra kommende aktører og
stadeholdere fik vi et par herlige dage med ca. 2.300
besøgende. Læs mere om markedet og se billeder derfra
på medlems-hjemmesiden (klik: Jernaldermarked).

Også økonomisk blev det en succes for Odins Odense. I
alt 1920 betalende gæster og 326 medlemmer og andre
gratister kom gennem indcheckningen, bidragende med
ca. 116 t.kr. i entre-indtægter, mens salg af madvarer, øl
og vand mm. gav godt 32 t.kr. Ikke alle udgifterne er
endeligt gjort op, men indkøb af madvarer, øl og diverse
varer samt leje af telte mv. beløber sig til ca. 53 t.kr.,
således at foreningen kan regne med et overskud på ca.
95 t.kr. på arrangementet.

Der skal igen lyde en stor tak til alle de frivillige med-
lemmer, der gjorde afholdelsen af arrangementet mulig!
Det er erkendt, at noget var glemt og
enkelte måtte tage ekstraordinære
tørne i sidste øjeblik. Med henblik på
at gøre det bedre til næste år afholder
vi et evalueringsmøde i Landsbyen d.
20. juni kl. 15-17. Alle er her velkomne
– til at komme med kritik og forslag.
Kan du ikke deltage her? Send gerne
dine kommentarer og forslag pr.
e-mail til: kontakt@odinsodense.dk

KOMMENDE AKTIVITETER

• 17.-18. juni: Se jernalderens 
madlavning

• 20. juni kl. 16-18: Solhvervsblot
derefter Formidlings-blot 17-20

• 20. juni kl. 15-17: Jernalder-
markeds-evaluering (se omtale)

• 24.-25. juni: Plantefarvning

• 26.-29. juni kl. 10-15: På jagt i 
Jernalderen

• 24. juni-4. august: Familier flytter 
ind.

• 21. juli: Højsommerfejring

• 19. august: Skjaldefest

• 23. september: Blot

• 23.-24. september: Hånd-
værkerdage

• 14.-22. oktober: Efterårsferie

• Alle weekend’er hele sommeren:  
Fuld aktivitet i Landsbyen!  

FAMILIER I LANDSBYEN

Fra d. 24. juni flytter der familier ind i
Landsbyen. Her skal de i op til en uge
prøve at leve livet som i jernalderen.
Overnatning foregår i Landsbyens
shelters, eller i medbragte telte.
Madlavning og aktiviteter forgår uden-
dørs og i husene, mens overnatning
ikke er tilladt der. Der er stadig få ledige
pladser. Læs mere og download folder
fra hjemmesiden: www.odinsodense.dk

Annette endelig ansat som daglig leder

Bl.a, på baggrund af de gode resultater fra markedet og
foreningens samlede økonomi har bestyrelsen fra 1. juni
ansat Annette Bøge Huulvej som daglig leder for det
kulturhistoriske formidlingscenter Odins Odense.
Annette er ansat i en 31 timers stilling.

Herudover er Finn Staub og Anne Marie Hybschmann
blevet timeansat til at undervise bookede skoleklasser.
Nornerne har herudover fået tildelt 5.000 kr. til at købe
stof, så de får mulighed for at sy nye dragter til
landsbyen. Endelig vil vi også kunne købe flere varer til
museumsbutikken, så vi får et bedre udbud i butikken
inden sommerferien starter.

Vi har også valgt at bruge penge til annoncer i Jysk
Fynsk Mediers aviser og til en stor annonce i et
sommertillæg i JyllandPposten - vi håber det hjælper på
antallet af turister i landsbyen.

Odins Odense ønsker alle medlemmer en oplevelsesrig sommer med mange spændende besøg i landsbyen!

http://venner.odinsodense.dk/wordpress/?p=308
mailto:kontakt@odinsodense.dk
http://www.odinsodense.dk/planlaeg/jernalderferie/


STOR DONATION FRA FIONIA FOND

D. 8. juni var Sigrid og Annette til reception 
ved Fionia for at modtage en check på kr. 
50.000.
Donationen er givet efter ansøgning om 
penge til opførelse af et informations-skilt 
ud mod Store Klaus. 
Frivillig-gruppen Thor har planer om et flot 
bygningsværk med spån-tag og i øvrigt med 
anvendelse af forskellige håndværks-
teknikker fra jernalderen.
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MEDLEMS-HJEMMESIDEN –
- NU MED LOG-IN OG FORUM

www.venner.odinsodense.dk er nu blevet udsty-
ret med log-in funktion for medlemmer. Dvs. nu
kan vi bringe fortrolig information, der kun skal
være tilgængelig for medlemmer. Det kan f.eks.
være foreningsvedtægter, mødereferater, øko-
nomiske rapporter mv. , samt det nye FORUM,
hvor medlemmer kan gå ind og kommentere og
diskutere diverse emner.

Medlemmer kan logge sig ind ved at klikke på
fanenMEDLEMSLOGIN. Herefter fremkommer
2 felter: I Username or E-mail indtaster du din
e-mail adresse (den e-mail du har oplyst ved
indmeldelse i foreningen). I Kodeord indtaster
du dit 7-cifrede medlemsnummer (fremgår af
medlemskortet). Klik på LOGIN og herefter har
du adgang til de fortrolige sider.

For at anvende FORUM skal du klikke på fanen
FORUM, hvorefter du kan læse eksisterende
indlæg og kommentere og stille nye spørgsmål
til ledelse og bestyrelse og andre medlemmer.
Følg blot instruktionerne på siden.

Næste opgradering af hjemmesiden, der er
undervejs, er booking-kalendere for frivillig-
grupperne – eksempelvis Butikspasserne – hvor
medlemmer selv vil kunne gå ind og melde sig
på som butikspassere.

VIKINGERNE FARVER MED PLANTER

I weekenden d 24 og 25
juni, kl 10-16, er der
gang i de store kobber-
gryder i landsbyen.

Den lokale farverske og
hendes følge, fyrer op i
gryderne og forvand-
ler hvid og grå uld til de
flotteste gule og grønne
farver.

Årstidens planter bliver forarbejdet og kogt til en lækker
"farvesuppe" .

Der vil desuden være andre arbejdende vikinger som
bl.a. laver mad over bål, syr i læder, syning af smukt
vikingetøj - og landsbyen vil summe af liv og sang.

Kom forbi og få en spændende dag i landsbyen.

Entre:
Voksne 60 kr. Børn 30 kr. Medlemmer fri adgang.

MIDSOMMER BLÓT D. 20. JUNI

Odins Odense inviterer til blus og midsommerfejring.

'Ingen kristen udfører ved Johannes Døberens fest
eller ved nogen anden helgens fest solhvervsritualer,
danseri, hopperi eller djævelske sange!'

Således står der skrevet, og dagen der refereres til er
den snart kommende Skt. Hans aften, som ligger lige
op af sommersolhverv d.21. juni. 'Sólhvarf' er
oldnordisk og betyder 'solvending'. Man troede, at
denne dag stod solen stille på sin himmelbane,
hvorefter den begyndte at vende. I dag ved vi at denne
midsommerdag er dagen, hvor natten har sine korteste
varighed.

I Odins Odense vil vi markere denne begivenhed, som
man har gjort det indtil kristendommen kom til
Norden. Vi fejrer sommeren, takker naturkræfterne, og
hylder Guderne med en moderne fortolkning af et
fortidigt ritual, når vi blóter og skræmmer de onde
ånder væk ved at tænde blus.

I den lyse midsommeraften
inviterer vi jer til at sætte jer
sammen med os ved bålet
og lytte til en fortælling om
de gamle guder, spille og
hvis nogen får lyst til dan-
seri, hopperi eller djævel-
ske sange, skal I være så
hjertelig velkommen! Tag
madkurven med - og der er
snobrød til børnene. Entre:
Voksne 60 kr. Børn 30 kr. Medlemmer fri adgang.
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