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ÅRETS HØJSOMMER-FEJRING –
- fredag d. 21. juli kl. 17.30 til ca,. 21.00

Sommeren er på sit højeste og snart er det tid til høst.
Vi ofrer til vætterne for en god høst og samles så om den
gode mad.

Alle er velkomne – medlemmer såvel som andre gæster. 
Vi mødes kl. 17.30. Tag selv mad med til grill’en, eller 
køb vikingepølser, 
jernaldersalat, flad-
brød og andet godt 
på stedet.  Også øl,
vand kaffe mv. kan 
købes.

Kl. 19.30 begynder 
selve solhvervs-
ceremonien. Tag del 
i ofringen og fejringen af sommeren sammen med
jernalderfolk og vikinger, hvor vi tænder bål og fortæller
myter omkring ilden. Børnene kan lege nogle af
fortidens gamle lege – og måske får du lyst til selv at
være med. Nyd udsigten over engene, mens solen daler
og svalerne leger i vinden.

Hen mod kl. 21 fortæller Käthe jernalder- og vikinge-
historier i Høvdingen Hus.  

Entre: Voksne 60 kr., børn 30 kr. Medlemmer gratis.

KOMMENDE AKTIVITETER

• 21. juli: Højsommerfejring  (læs 
nærmere til højre)

• 19. august: Skjaldefest

• 23. september: Blot

• 23.-24. september: Hånd-værkerdage

• 14.-22. oktober: Efterårsferie

• Hver dag i sommerferien frem til 26. 
august: Fuld aktivitet -
Jernalderfamilier beboer landsbyen.

FAMILIER I LANDSBYEN

I uge 29 er landsbyen beboet af 5 familier:
Anders og Gitte fra Sjælland er her med deres
2 børn på 4 og 6 år. Lejre havde også været
overvejet, men Odins Odense blev valgt pga.
de skønne omgivelser – og også lidt prisen.
Tine fra Morud har 3 børn med, og Stine fra
Københavnsområdet kom forbi sidste år, og
ikke mindst børnene fik lyst til at komme på
jernalderferie her. Dorthe fra Svendborg er
her for 5. gang med 3 unge mennesker
mellem 2 og 15, og endelig Majbrit fra
Tommerup med sin 14 årige søn.

Under nyhedsbrevets besøg var man ved at
dele de sidste bålstegte pølser. Alle var enige
om, at det gode ved jernalderferien var det
primitive og frie liv, det spændende jernalder-
tema, og samværet. Ikke mindst børnene har
stor glæde af hinanden.

. 



ODINS ODENSE MANGLER FRIVILLIGE

Én af forudsætninger ved Odins Odenses
dannelse - og overtagelse af landsbyen fra
Odense Kommune - var at vi kunne drive
formidlingscenteret overvejende ved brug af
frivillig arbejdskraft.

Og da truslen om lukning, nedrivning af husene
og afvikling af hele formidlings-konceptet stod
for os, følte mange af os lyst og trang til at støtte
foreningen ved at melde os ind, og dermed gøre
en indsats for jernalderlandsbyens videre-
førelse. Vi er nu over 350 medlemmer!

Antallet af medlemmer, der har meldt sig som
frivillige, er imidlertid lavere end håbet. De
nuværende frivillige er særdeles hård belastet,
og enkelte opgaver bliver ikke løst
tilfredsstillende.

Derfor har Odins Odenses daglige leder
Annette Bøge Huulvej og frivillig Erik
Ravnkilde dannet et styre-team, der vil
koordinere arbejdet i grupperne, hjælpe med at
få defineret og beskrevet opgaverne – og hjælpe
grupperne med at skaffe flere frivillige. Dette
skal bl.a. ske ved at assistere tovholderne og
grupperne med at henvende sig direkte til
Odins Odense medlemmer, for at høre om de
kunne tænke sig at blive frivillig. Som medlem
kan du altså risikere at få en direkte
henvendelse.

Er du ikke blandt ”de heldige” udvalgte,
opfordres du alligevel til at overveje, om du ikke
kunne gøre en indsat for foreningen. Læs om
grupperne omstående eller på hjemmesiden, og
kontakt én af tovholderne eller én fra styre-
teamet for at finde den rette plads i en Frivillig
Gruppe!

KONTAKT OS

Odins Odense – fra Jernalder til Viking - Store Klaus 40, Næsby, 5270  Odense N, 
Tlf. 23 10 06 32  - E-mail: kontakt@odinsodense.dk - Facebook:  Odins Folk

Officiel hjemmeside: www.odinsodense.dk – Medl.hjemmeside: www.venner.odinsodense.dk

FRIVILLIG GRUPPER I ODINS ODENSE

Til at organisere det frivillige arbejde i Odins Odense er
der dannet en række grupper for folk med forskellige
interesseområder, nogle med navne med rod i den
nordiske mytologi:

ARNEN – er vore kokke og kogekoner, der kokkererer
og laver mad ved vore arrangementer.

DRAUPNER – er vore fundraisere, der skaffer midler
fra fonde og velvillige firmaer og personer.

RATATOSK – tager sig af PR-virksomhed, laver
presse-meddelelser, hjemmesider, flyers, plakater osv.

FREJS FOLK – tager sig af vore grønne områder, slår
græs, passer marken og dyrker oldtidens planter osv.

FREKE – er vore dyrepassere, der passer og fodrer får,
fletter dyrehegn mv.

HEIMDAL – er vagtværnet, der går tur i landsbyen
udenfor åbningstiderne og holder øje…….

KVASER – er vore formidlere. De kryber i jernalder-
eller vikingedragter og er med til at skabe liv i husene.

THOR – er håndværkere, der arbejder i træ og jern,
laver knive og tænger til formidlingen og er med til at
reparere husene.

NORNERNE – er dragtsyere, der syer og reparerer
jernaldertøjet til brug for vort personale og frivillige
formidlere i landsbyen.

VIDAR – er garvere. De arbejder med skind og læder,
syer sko, laver bælter og tasker til brug i landsbyen, og
de fremstiller souvenir til salg i butikken.

LOKE – er eventmagere. De melder sig til de enkelte
arrangementer og giver den en skalle i kortere perioder
ad gangen.

RIGS FOLK – er jernalderfamilier, der bebor vores
landsby i weekender i løbet af året og giver liv i
landsbyen.

BUTIKSPASSERE - er den hårdtbelastede gruppe,
der sørger for at butikken hele tiden er bemandet i
åbningstiden, tager godt imod vore gæster, informerer
og sælger billetter, is, souvenir mv.

TIRSDAGSHOLDET – er overvejende tidligere
frivillige hjælpere som medlemmer af Landsbyens
Venner. De mødes hver tirsdag og løser mange praktiske
opgaver, bygger og reparerer huse, ordner pladser, laver
hegn osv. Medlemmerne her behøver ikke være
inkarnerede jernalderfolk eller vikinger.

Læs mere om grupperne og deres opgaver, og om hvem
der er ”tovholdere” for de enkelte grupper på medlems-
hjemmesiden: www.venner.odinsodense.dk. Og kontakt
gerne en af tovholderne for at høre nærmere og evt.
melde dig som frivillig!

SALG AF IS

Vi har fået is i butikken!
Premier Is har opsat en
fryser, og vi har fået et fint
skilt til at stå udenfor.

Dels giver is-salget os en
vis fortjeneste, men først
og fremmest har det vist
sig, at is-skiltet trækker
tilfældige tur-gåere til, der
så får lyst til at gå en tur i
landsbyen.
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