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STATUS - HVAD HAR VI NÅET INDTIL NU?

Først og fremmest har vi skabt et bæredygtigt koncept, der
har overbevist Odense By- og Kulturudvalg om, at vi kan
overtage Jernalderlandsbyen pr. 1. maj 2017. Og vi har fået
en forening op at stå med nu snart 200 medlemmer, en
bestyrelse på 7 personer, og ca. 70 frivillige, der står klar til
at bistå med den fremtidige drift. Og vi har etableret en
sponsorkreds med foreløbigt 6-7 foretagender, der har
bidraget med penge og værdier.

På den praktiske side har vi nyindrettet butikken med
åbning ud mod indkørslen. Der er flettet nye hegn i
landsbyen, klippet krat, tilplantet blomsterkrukker og slået
græs mv., så det hele tager sig godt ud overfor vore gæster.
Nornerne har repareret og syet jernaldertøj og mærket en
stor del af det. Og vi har installeret moderne wifi.

Udadtil har vi skabt opmærksomhed om foreningen ved at
være i radio og TV flere gange, senest i forbindelse med
Historien om Danmark. Et par kommercielle firmaer har
optaget reklamefilm i landsbyen, og som tidligere informeret
optager Cosmo Film en del af årets Julekalender i TV2 d.
24.-25. april. Der har været artikler i lokale aviser og en
enkelt notits i Sønderjylland, og vi har uddelt en del flyers
om opstart af foreningen. Og vi har fået en Facebook-side op
at køre, der ved seneste opslag nåede ud til over 10.000
personer.

KOMMENDE AKTIVITETER

• Højsæsonen er startet pr. 8. 
april. Alle er velkomne i 
påskeferien. Fremover er der 
åbent i alle weekender. 

• Optagelser til TV2’s jule-
kalender i landsbyen d. 24.-25. 
april

• Det officielle overtagelses-
arrangement d. 1. maj kl. 
14.30–16.00

• Forårssamling med efter-
følgende fællesspisning d. 1. 
maj kl. 16.30–20.30.

• Jernaldermarked                      
Weekend  d. 20.-21. maj

FORÅRSSAMLING i Odins Odense
Mandag d. 1. maj kl. 16.30-20.30

Den 1. maj overtager foreningen Odins
Odense officielt Jernalderlandsbyen. Der
vil være festivitas i den anledning tidligere
på dagen for alle interesserede. (Mere infor-
mation følger senere om dette arrangement).

Da vi i år ikke skal vælge nye medlemmer til bestyrelsen (de
blev jo valgt i november 2016 ved den stiftende
generalforsamling), og vi ikke har et stort regnskab fra 2016,
der skal godkendes, ønsker bestyrelsen at vi i stedet for en
traditionel generalforsamling i marts, sammen fejrer
overtagelsen og sammenlægningen med Jernalder-
landsbyens Venner med en forårssamling.

Program:
Kl. 16.30-17.30: Bestyrelsens beretning, indkomne forslag,

budget, planer for fremtiden samt
eventuelt.

Kl. 17.30-20.00: Fællesspisning og hygge for alle med-
lemmer. Tag en ret med til det fælles bord.
Øl, vand og vin kan købes.

Forslag som foreningen skal tage stilling til bedes indsendt
senest d.14. april til formanden på odinsodense@outlook.dk.

Odins Folk
Odins Folk er en Facebookgruppe
for vores frivillige. Gruppen er et
forum, hvor vi kan fortælle
hinanden om det vi laver som
frivillige og lave aftaler på tværs af
grupperne. Det kan være opslag fra
de forskellige arbejdsgrupper, og
det kan være anmodninger om
hjælp til forskellige gøremål. Det er
også gruppen, hvor medlemmerne
kan spørge - og få svar. Hvis du er
frivillig eller har lyst til at være det,
kan du nemt blive en del af denne
gruppe.
Gå ind på facebook på telefon,
tablet eller PC. Skriv Odins Folk i
søgefeltet og bed om at blive
medlem.

mailto:odinsodense@outlook.dk


HER ER DE NYE MEDLEMSKORT

VI SØGER HJÆLPERE
TIL MARKEDET D. 20.-21. MAJ  

Jernaldermarkedet er årets store 
begivenhed. Landsbyen er fyldt op med 
telte. Der er gang i de gamle håndværk, og 
vikingernes drabelige kampe høres mellem 
husene. …

Det er her vi har brug for allerflest frivillige 
på en gang for at få afviklet et godt 
arrangement. Til gengæld er det også her vi 
har mulighed for at få gode indtægter, hvis 
vi er hjælpere nok. 
Der skal steges pølser og grubesteg, æltes 
dej, bages brød, sælges øl, laves kaffe og en 
masse andet praktisk. Meld dig derfor 
meget gerne som frivillig – til den ene –
eller begge dagene. 

Kontakt Annette på tlf. 23 10 06 32 eller på 
odinsodense@outlook.dk

HUSK nonfirmation & julekalender-
optagelse i landsbyen d. 22. henhv. 24–25. 
april.  Odins Odense kan stadig bruge flere 
medhjælpere. Kontakt Annette på tlf.
23 10 06 32

De nye medlemskort er klar og
udsendes/uddeles i løbet af
påsken. De kommer i 3 forskel-
lige farver:
• Rød: Personlige,Studerende,

Pensionist
• Grå: Personlig + 1 ven
• Blå: Familie 2 voksne+børn

Kortene indeholder en streg-kode, der scannes ved indgan-
gen for check af, at medlem-skabet aktuelt er gældende.
Selve kortene, og en kortprinter til at personificere dem, er
sponsoreret af firmaet RD Data A/S.

KONTAKT OS

Odins Odense – fra Jernalder til Viking
Store Klaus 40, Næsby, 5270 Odense N,
Tlf. 23 10 06 32
E-mail: medlem@odinsodense.dk
Officiel hjemmeside: www.odinsodense.dk –
Medl.hjemmeside: www.venner.odinsodense.dk

ODINS ODENSES PROFILERING

Vore 2 praktikanter fra Erhvervsakademiet
Lillebælt, Marina og Halldór, har arbejdet
ihærdigt med udformning af vores nye grafiske
profil.
Dels står www.odinsodense.dk, den nye
hjemmeside, lige for at blive lanceret, og dels
har de udarbejdet en del grafisk materiale,
bl.a. det nye logo med Odin og ravnene, en flot
folder på 3 sprog: Da jernalder blev til viking!
– til at lægge frem på offentlige steder, museer
og lign., og en flyer med information – og
opfordring til at blive medlem af foreningen.
Desuden har de designet medlemskort,
plakater, brevpapir,

Hjemmesiden specielt rettet mod medlemmer:
www.venner.odinsodense.dk er i luften i meget
beskeden udgave. Den vil løbende blive
udbygget til at indeholde dels en offentlig del
med information om foreningen og om
medlemskab, dels en lukket afdeling, hvor
medlemmer først skal logge sig ind.

Vi har udarbejdet nyt undervisningsmateriale
til vores skoletjeneste, der snarest udsendes til
alle skoler på Fyn, og lægges på hjemmesiden,
og vi er i gang med lærervejledningsmateriale.
Og der er ligeledes udarbejdet nyt materiale til
festarrangementer, der kan bookes i Odins
Odense, herunder familiefester med
jernaldertema – eller bare rundvisninger.

TAK TIL JERNALDERLANDSBYENS VENNER

Foreningen Jernalderlandsbyens Venner har siden 1991
fungeret som støtteforening for Landsbyen – ved
arrangementer, samt med en masse praktiske ting som
vedligeholdelse og nybyggeri. Desuden har foreningen
sponsoreret rekonstruktioner, borde og bænke og
materialer til Landsbyen. Der var senest ca. 70
medlemmer.

I den nye struktur med etablering af Odins Odense som
driftsansvarlig for Landsbyen, har foreningen følt at det
var bedre med kun en forening, og man har på en
ekstraordinær generalforsamling d. 20. marts loyalt
besluttet at fusionere med Odins Odense, således at
medlemmerne fortsætter som medlemmer af Odins
Odense.

Ved forårssamlingen d. 1. maj vil vi markere Landsbyens
Venner’s fusion med Odins Odense.

Fra Odins Odense skal lyde et Hjertelig velkommen i
foreningen og stor tak for jeres støtte gennem
årene!
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