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Ultimo februar 2017

STATUS FOR ETABLERING AF ODINS ODENSE:

Siden vi i januar fik endeligt OK fra Odense Kommune til at
overtage driften af Jernalderlandsbyen, har bestyrelsen og vi
ansatte arbejdet intenst på at få etableret en bæredygtig
struktur og et økonomisk fundament for landsbyens
fortsatte eksistens. Vi har allerede fået bevilget 209.000,-
fra forstadspuljen til projektet Odins Jernalder.

Og vi er kommet langt. Dels har vi en organisation på plads
med en bestyrelse og 2-3 ansatte, samt et eksternt Advicery
Board bestående af ledere og PR-ansvarlige fra bl.a.
Sagnlandet Lejre og Bork Vikingehavn, og dels har en lang
række frivillige meldt sig i diverse arbejdsgrupper, der bl.a.
skal stå for de mange aktiviteter under arrangementerne i
løbet af året.

Og vi har folk – 2 praktikanter fra Erhvervsakademiet Lille-
bælt i 12 uger - der arbejder på den markedsføringsmæssige
side med en ny hjemmeside og en ny grafisk identitet vendt
mod publikum og de forhåbentligt mange besøgende, der
skal være med til at holde landsbyen i gang.

På medlemssiden er vi nu oppe over 150 medlemmer. Vi
kommer snart med en hjemmeside specielt for medlemmer
– med generel information om foreningen og de forskellige
arbejdsgrupper, med løbende nyhedsformidling, og med
blog for at få en debat i gang. Også medlemskort til alle er
undervejs. Og vi har engageret en frivillig til udelukkende at
tage sig af medlemsservice og hele organisationen af
medlemsdelen.

KOMMENDE AKTIVITETER

• Formidling af Landsbyen. 
Torsdag d. 9. marts .            
Mest for de frivillige

• Weekendåbent 18.-19. marts 
med forårs Blót om lørdagen 
og gratis rundvisninger søndag

• Højsæsonen starter  
Lørdag d. 8. april

• TV optagelser i landsbyen 
d. 24. til 28. april

• Jernaldermarked        
Weekend  d. 20.-21. maj

BLÓT

Blót var i gammel nordisk religi-
on en betegnelse for forskellige
ritualer, hvor der i reglen indgik
en form for ofring. Formålet
med blót-ritualerne var at
helliggøre offergaverne, fortrins-
vis fødevarer, så de kunne over-
føres til den guddommelige
sfære.
Oftest blev ritualerne efterfulgt
af et blótgilde, hvortil delta-
gerne medbragte mad og drik-
kevarer, primært øl.

FORÅRS-BLÓT - Lørdag d. 18. marts

Her inviterer Odins Odense til forårshygge, fortælling og
ofring til guderne. Dagen igennem kan man fremstille
solhjul i pil, og plantefarve æg som man kan vælge at tage
med hjem, eller ofre til diserne ved forårs-blót’et kl. 14.

Alle børn og voksne er velkomne til at deltage i blót’et – eller
til bare at kikke på. Der er fortælling for børn og voksne kl.
13 og kl. 15. Mens børnene hører dagens afsluttende
fortælling, indbydes interesserede til at fordybe sig
yderligere i oldtidens ritualer. Dagen igennem kan der bages
fladbrød ved arnen, og der er mulighed for at købe kaffe og
varm saft.

Det koster 40 kr. for voksne, mens børn slipper med en
20’er. Medlemmer af foreningen Odins Odense eller
Jernalderlandsbyens venner kommer gratis ind. Der er åben
kl. 10–16. søndag, hvor der vil være liv i husene og der vil
være to gratis rundvisninger i landsbyen. Én kl. 10.30 og én
igen kl. 13. Alle kan deltage.



TV JULEKALENDER FRA LANDSBYEN

TV2’s julekalender i år optages for en
dels vedkommende i Jernalderlands-
byen. Den produceres af Cosmo Film,
der bl.a. lavede Jul I Valhal i 2005 –
genudsendt i 2012.
Titlen i år bliver Tinkas Julerejse.

Selskabet har brug for 25 voksne og 10-15 børn som
statister til optagelser 2 dage i uge 17 (24-28 april). Man
kan melde sig som statist til begge dage, eller kun én dag.
Man får ikke betaling for at være med, men man får et
indblik i filmens og fjernsynets verden, og måske møder
man en kendt skuespiller eller to. Herudover får man en
biografbillet.

Vil du være statist, skal du straks sende en mail til Anne
Diemer ved Cosmo Film på: annediemer@cosmo.dk. Du
skal vedhæfte et foto, helst i fuld figur, samt skrive navn,
mailadresse, tøjstørrelse og hvor høj du er, og hvis du har
særlige færdigheder, f.eks. smedning. Skriv også gerne, at
du er medlem i Odins Odense, så de ved hvorfra du har
hørt de søger statister.

Tinkas Julerejse 2017

Billedet stammer fra Jul i Valhal fra 2005

JERNALDER FORMIDLING

Har du lyst til at være med til at formidle budskabet om
jernalderen og vikingerne – til besøgende og andre
interesserede - kan du melde dig til en række arrange-
menter, hvor du lærer mere om emnet – og om hvordan
man bedst fortæller om det.

Det første arrangement holdes torsdag d. 9. marts kl. 
19.30 i Landsbyen. Tilmelding til Annette på tlf. 23 10 06 
32 eller odinsodense@outlook.dk

HØJSÆSSONEN  STARTER  
Lørdag d. 8. april

Husk vores åbningstider er:

Lavsæson: 1. marts – 7. april:
mandag – torsdag 10.00 – 14.00

Højsæson : 8. april – 22. oktober
alle dage undt. fredag 10.00 – 16.00

I påskeugen 8.–17. april dog åben alle
dage. Besøg os her og se og hør, hvor
langt vi er nået med Odins Odense!

JERNALDERMARKED, 
Weekenden d. 20.–21. MAJ

Markedsdagene byder som altid på masser af aktiviteter
og oplevelser for hele familien - hele dagen! Mærk
markedsstemningen og fyld rygsækken med spændende
håndværk af jernalderfolk og vikinger. Gys over krigerne i
drabelig sværdkampe, som scenariet kunne have udspillet
sig for over 1000 år siden. Oplev smedenes omformning af
det hårde jernmalm til smukke knive, våben og værktøj. Se
kurvemagernes flotte flettearbejde. Nyd duften af dit eget
nybagte fladbrød. Kort og godt: Kom til markedet 20.-21.
maj, og meld dig gerne som medhjælper…..

JERNALDERSOMMERFERIE

Har du og din familie lyst til at bo en uge i Jernalder-
landsbyen til sommer? Så kan I allerede nu booke jeres
jernaldersommerferie.
Send en mail til odinsodense@outlook.dk eller ring til
Annette, tlf. 23 10 06 32

NON-FIRMATION

i landsbyen lørdag d. 22. april.

Odins Odense kan bookes til at holde 
privat fest med jernaldertema. Det 
første arrangement af den slags har vi i 
april.

Odins Odense søger medhjælpere
til at rejse telt, til madlavning og
servering mv. Der ventes 50-60
gæster.

Interesseret? Kontakt Annette på tlf.
23 10 06 32

KONTAKT OS

Odins Odense – fra Jernalder til Viking
Store Klaus 40, Næsby, 5270 Odense N,
Tlf. 23 10 06 32
www.odinsodense.dk - odinsodense@outlook.dk
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