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ODINS ODENSE HAR  NU OVERTAGET 
LANDSBYEN

Ved en ceremoni i Landsbyen d. 1. maj overdrog Odense
Kommune officielt Jernalderlandsbyen til Odins Odense.

Den hidtidige leder af Jernalderlandsbyen Alex Jørgensen
overrakte på vegne af kommunen Jernalderlandsbyens nøgle
til Odins Odenses formand Sigrid Baatz, mens Annette Bøge
Huulvej, Odins Odenses nye daglige leder, og ungdoms-
skoleleder Carsten Djursaa, så til – sammen med omkring
50 fremmødte medlemmer. Flere fotos fra arrangementet
kan ses på medlems-hjemmesiden:
Nøgleoverdragelse

KOMMENDE AKTIVITETER

• Jernaldermarked d. 20.-21. maj.    
Kl. 10–17:  Årets begivenhed i
landsbyen. 

• Solhvervsblot d. 20. juni

• Højsommerfejring d. 21. juli

• Blot d. 23. september

• Håndværkerdage d. 23. -24. 
september

• Efterårsferie d-. 14.-22. oktober

• Alle weekend’er hele 
sommeren:  Fuld aktivitet i 
Landsbyen for at tiltrække flest 
mulig turister!  

SNART 300 MEDLEMMER I
ODINS ODENSE

Medlemstallet har pr. 15-05-2017
rundet 285. Stadig flere melder sig –
via informationsfolderne som man får
ved indgangen til Landsbyen eller via
hjemmesiden. Alle medlemmer skulle
gerne have modtaget medlemskort.
Nye medlemmer får kortet tilsendt
eller overbragt indenfor en uge efter
tilmeldingen .

Kender du nogen, som burde være
medlem. Download - og giv dem en
”appetitvækker” fra medlemshjemme-
siden, og bed dem udfylde et
tilmeldingsskema samme sted:
Bliv medlem

ODINS ODENSE’S PERSONALE

Efter den endelige overtagelse af driftansvaret ledes Odins
Odense af bestyrelsen på 7 personer med Sigrid Baatz som
formand. Se hele bestyrelsen og deres kontaktdata på
medlems-hjemmesiden: Bestyrelsen

Som daglig leder ansætter bestyrelsen fra 1. juni Annette
Bøge Huulvej, der har arbejdet som formidler i landsbyen i
16 år, og fortsat er det måneden ud. Annette har været
initiativtager og primus motor i dannelsen af Odins Odense.
Desuden er de hidtidige medarbejdere Anne Marie
Hybsmann og Finn Staub ansat på timebasis. Käte Berg
Rasmussen er af Odense Kommune stillet til rådighed for
Odins Odense indtil videre.

Men driften af landsbyen er i højeste grad baseret på indsats fra frivillige. Derfor er der dannet en række
Frivillig Grupper til at stå for en række praktiske og organisatoriske opgaver. Læs om grupperne og deres
aktiviteter og kontaktpersoner på medlems-hjemmesiden: Frivillig Grupper ….og find en gruppe, du
kunne tænke dig at deltage i. Kontakt gerne den nævnte tovholder og få yderligere oplysninger.

http://www.venner.odinsodense.dk/wordpress/?p=182
http://venner.odinsodense.dk/wordpress/?page_id=44
http://www.venner.odinsodense.dk/wordpress/?page_id=215
http://www.venner.odinsodense.dk/wordpress/?page_id=90


HJÆLPENDE HÆNDER
SØGES TIL  JERNALDERMARKEDET   

Det er nu, vi skal vise os selv og 
omverdenen, at frivilligheds-konceptet 
Odins Odense er bæredygtigt. 

Kom derfor og hjælp med at passe boder, 
udføre aktiviteter, lave mad, passe butik, 
vejlede besøgende og meget mere….

Vil du ofre en halv eller hel dag på projektet: 
Kontakt Annette på tel.: 23 10 06 32  eller 
via mail på: odinsodense@outlook.dk

Hjælperne mødes begge dage kl. 8.00, og 
slutter kl. ca. 17.30.  Der serveres morgen-
middag- og aftensmad lørdag, morgen- og 
middagsmad søndag. Venligst meddel om 
du vil spise med.

KONTAKT OS

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

Årets begivenhed –
Jernaldermarkedet – er lige
på trapperne. Allerede på
lørdag d. 20. maj kl. 10 slår
Landsbyen portene op for 2
dages sprudlende aktiviteter.
Lyden fra klingende sværd i
vikingernes kamp, og
smedens hammer mod
ambolten i smedjen høres,
mens de handelsrejsende
falbyder deres varer fra de
mange telte og boder.

Og overalt dufter der af mad fra bål og gruber.
Jernaldermarkedet er den første store event for
Landsbyen i Odins Odenses regi, og det er en
glimrende lejlighed til at trække folk til og øge
kendskabet til vores projekt.
Kom derfor og vær med. Medlemmer har naturligvis
gratis adgang med medlemskort. Inviter venner og
bekendte med. For dem koster det 60 kr. for voksne og
30 kr. form børn.
Download og print en flyer om markedet - til at give til
venner og kolleger fra: Markedsflyer

HJEMMESIDER, Facebook-gruppe mv.

Odins Odense’s nye hjemmeside rettet
mod publikum
på www.odinsodense.dk blev lanceret d. 28.
april. Den gi’r et friskt pust til Landsbyen og
illustrerer de mange aktiviteter, stedet tilbyder,
ligesom den oplyser om åbningstider,
billetpriser osv. Tag et kik på den, og fortæl om
den til venner og bekendte.

Odins Odense’s medlemshjemmeside på
www.venner.odinsodense.dk er rettet mod
medlemmerne. Den indeholder information om,
hvad du har brug for at vide som medlem: Om
foreningen og dens ledelse, vedtægter og
referater, om frivillig grupper osv. Desuden vil
den formidle nyheder om foreningen og
aktiviteterne, og der vil komme et debat-forum,
hvor medlemmerne kan udveksle spørgsmål og
svar, komme med forslag, kommentarer,
efterlysninger mv. Enkelte sider vil kun være
tilgængelige efter login, mens de fleste vil være
åbne for alle. Alle medlemmer vil få instruktion
om login-systemet, så snart det er klar. Har du
kritik eller forslag til denne hjemmeside.
Kontakt endelig webmaster. Han er særdeles
mod-tagelig for input. Kontaktdata fremgår af
hjemmesiden.

Facebook-gruppen Odins Folk er for de
medlemmer, der har meldt sig som frivillige.
Her kan man fortælle hinanden om det man
laver som frivillig, og lave aftale på tværs af
grupperne. Og det er forum for den hurtige
informationsspredning, spørgsmål og svar. Er
du frivillig eller har lyst til at være det, kan du
nemt blive en del af gruppen. Gå ind på
Facebook, skriv Odins Folk i søgefeltet, og bed
om at blive medlem.

ODINS ODENSE I LOKAL-TV

TV-selskabet Odense ser Rødt, der bl.a. producerer
tv-programmer til den lokale tv-kanal FYNBOEN, har
været på besøg i landsbyen og lavet et 7 min indslag
om Odins Odense’s overtagelse af Jernalder-.
Landsbyen. Indslaget kan ses på YouTube på:
www.youtube.com/watch?v=lURoej4oXX8

DET ARBEJDER VI PÅ…

”Butikken” i Landsbyen betjener sig i øjeblikket af
papir og blyant, afkrydsning på lister mv., men inden
længe vil butikken blive udstyret med en form for
kasseapparat og stregkodelæser til tjek af medlems-
korts gyldighed.

JERNALDERMARKED
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