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Tinkas juleeventyr og Julelandsbyen har været guld
værd PR-mæssigt. Vigtigst mediemæssigt er selvfølgelig
selve julekalenderen. 24 aftener i december sidder
familier samlet foran tv eller andre skærme og ser
billeder af vores landsby. Hvert afsnit har i gennemsnit
haft en million seere – tænk hvad vi skulle have betalt
for den reklame, hvis ikke lige vi havde fået den gratis
på grund af julekalenderen! Men vi har også været i
aviser, radio og tv ud over det – så hvis det ikke giver
ekstra besøgende næste år, ved jeg ikke hvad der skal
til! Har I taget fotos i landsbyen med nisser og
julehygge, må I jo gerne dele dem med jeres venner og
bekendte, så vi når endnu længere ud🙂

Økonomisk ser det også fint ud efter de to weekender vi
har haft Julelandsbyen. Vi har endnu ikke talt alle boner
op med udgifterne, trukket returvarer fra og den slags,
men udgifterne bliver efter alt at dømme højst 55.000
kr. for de to weekender og vi har fået lidt over 100.000
kr. ind, så vi er helt sikre på også at få økonomisk
overskud!

Ugen med skoleaktiviteter har givet os nogle helt nye
skoler, der har besøgt landsbyen og opdaget hvad vi kan
herude. Så selv om de dage ikke har givet overskud
økonomisk, har de givet så meget andet – og måske har
vi her givet startskuddet til en hel ny juletradition på
skolerne, så de fremover besøger os i december som en
del af deres juleafslutning.

En kæmpe tak skal lyde til alle jer der har knoklet for at
få arrangementerne op at stå. Flere uger er gået med
forberedelserne, hvor der er blevet syet kostumer, delt
flyers ud, bagt småkager, lavet lamper, malet skilte, sat
telte, borde og skilte op, lavet udstilling, pyntet landsby,
forberedt nisseaktiviteter, købt ind, skaffet sponsorer og
meget mere. Fedt at så mange har stukket hovedet ind
og deltaget med stort og småt. Der har som altid været
en super stemning og en skøn følelse af at være sammen
om et stort projekt.

Annette

KOMMENDE AKTIVITETER
Ju

• 21. december: Vintersolhvervsfejring
kl. 17-20 ”for hedninge og 
andet godtfolk” (Se opslag
på Facebook/Odins Folk)

• 13. januar: Vikingernes Jól
kl. 10-20 søndag

• 10.-18 februar: Vinterferie. 
Sæson 2018 åbner. 
Kl. 10-16 lørdag- søndag 

(Øvrige planlagte arrangementer i 2018 
kan ses på www.odinsodense.dk)

JULELANDSBYEN, en bragende succes!

Kære medlemmer,

Så er vi ved at pakke ned efter Julelandsbyen. Sikke
en succes! På to weekend’er har vi haft besøg af
omkring 3.060 udefra kommende gæster! Flot.
Mange af dem var mennesker, der aldrig før havde
været i landsbyen, men som fik en positiv oplevelse
og måske får lyst til at komme igen til sommer. Vi
fik i hvert fald delt hundredevis af flyers ud om vore
events i 2018, så de kan se at der er en masse at
komme tilbage for.

Gæsterne var glade, og en stor del af dem takkede
for en god dag, når de gik. Mange valgte, ud over de
rosende ord, at give landsbyen en lille donation.
Især om lørdagen, mellem 10 og 12, hvor der var
gratis entre (fordi det var Film Fyn, der havde
inviteret til arrangementet og deres events altid har
gratis adgang) var der mange af de besøgende, der
valgte at donere et beløb. Da vi fik talt både de
kontante donationer og dem der er kommet ind på
mobilepay 69521 op, viste det sig at vi har modtaget
i alt 8.315 kr. SÅ dejligt at møde den støtte fra vore
gæster!

Landsbyen viste sig fra sin flotteste side, en
weekend med sne, den næste med frost og solskin.
Der var et liv og leben af skønne nisser og andre
frivillige, og selvom vi ikke lige havde skrevne
instruktioner og bemandings-planer klar, som vi
havde håbet, gik det bare så godt. Tusind tak for
indsatsen og det gode humør!

Julelandsbyen i medierne:
Odins Odense har været flittigt omtalt i medierne i
forbindelse med Tinkas optræden i Landsbyen i
lørdags.
Aviser og ugeblade har skrevet om det, der har været
indslag i TV2-Fyn, og Annette har været interviewet i
P4-Fyn’s morgenudsendelse mv.
På www.venner.odinsodense.dk bringer vi links du blot
kan klikke på og se/høre indslagene. Ligeledes findes
dér billeder fra Julelandsbyen.

http://www.odinsodense.dk/
http://www.venner.odinsodense.dk/
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EN JULEHILSEN FRA ANNETTE

Året 2017 er ved at gå på hæld. Det første hele år i
foreningen Odins Odenses liv. Det har været en
spændende og travl tid. Indrømmet, ind i mellem
har det været frustrerende med uoverskuelige dage
og søvnløse nætter – går det mon, vil det lykkes? Vil
kommunen give os lov til at overtage? Kan vi få
startet en levedygtig forening? Hvor mange
medlemmer mon vi får? Vil der overhovedet
komme nogle frivillige? Og alle de andre spørgsmål
og opgaver, der tårner sig op, når man skal starte
noget helt nyt op….. Men hvor er alle frustrationer
dog blevet fejet væk af friske frivillige, der er
strømmet til og har knoklet på.

Året har mest af alt været fyldt af glæder og
pionerånd. Det er skønt at komme ud i landsbyen
f.eks. en mandag eller tirsdag og møde en masse
folk, der trofast knokler for at sy dragter, holde
vores jernaldermiljø, hegnsforløb, og udenoms-
arealer ved lige og få det hele til at se flot ud.
Selvom vi nu er færre ansatte end nogensinde, har
her aldrig været så meget liv! Både om dagen,
aftenen og af og til om natten, er her liv og aktivitet,
hvor frivillige hygger sig sammen, mens de giver en
hånd med opgaver, der gavner landsbyen, skønt!

Vi har fået skabt nogle gode og velfungerende
frivilliggrupper. Nogle kunne da godt bruge flere
medlemmer og flere penge til aktiviteter, men på
den trods alt korte tid vi har drevet landsbyen
sammen, synes jeg, vi er kommet langt.

Det har været fedt at mærke tilstrømningen af
medlemmer. I løbet af året er vi blevet flere og flere
og vi er nu knap 500 medlemmer, fantastisk. Tak
fordi I har meldt jer ind og støtter landsbyen
igennem jeres medlemskab.

Jeg ved mange af jer er, og har været, nervøse for
økonomien. Vi har endnu ikke fået lavet fine
regnskaber, der kan fremlægges og forstås af andre
end regnskabskyndige, men fordi vi har været så
gode til at spare, få doneret ting, skaffe sponsorer
og få besøgende i landsbyen, ser det fint ud. Inden
året er omme, når vi op på en årsindtægt et godt
stykke over en million. Den post, der giver os de
største indtægter (udover kommunale tilskud) er så
afgjort entreindtægterne, som ender et stykke over
200.000 kr., når vi får talt Julelandsbyen med.
Vores satsning med at have åbent i weekenderne
har helt klart givet pote, og det er da også her vi vil
lægge det meste af krudtet næste år.

Vi har siden sommerferien haft Finn Staub ansat
fast en dag om ugen til drift og har i årets sidste 4
måneder haft Anne Marie Hybschmann ansat 31
timer om ugen i en midlertidig stilling til at tage sig
af udvikling af Skoletjenesten, Odins Jernalder og
PR.

(JULEHILSEN FRA ANNETTE fortsat)

Hendes ansættelse slutter her ved årets udgang og hun
går over til en driftdag om ugen ligesom Finn. Ligeledes
har vi ansatte jo også, som jer andre frivillige, lagt en
masse af vores fritid herude, så vi på den måde har haft
færre udgifter til løn end vi havde budgetteret med.
Blandt andet herigennem har vi kunne holde vore
samlede udgifter nede, så vi – selv uden et godt resultat
fra Julelandsbyen - ville gå ud af året med et overskud.
Jeg vil ikke prøve at spå om det samlede overskud her,
det vil I få at vide på et senere tidspunkt af kassereren,
men selvom vi nok får nogle magre måneder her i
starten af det nye år, skal der nok være penge nok til at
vi kan arbejde videre, dejligt.

Helge, vores kasserer, arbejder på højtryk med regn-
skabet og vi har allieret os med et revisorfirma, der skal
hjælpe os med at se regnskabet igennem, da vi skal
kunne vise det frem både til selskabsstyrelsen og til
generalforsamlingen til jer allesammen. I samarbejde
med Odense Kommunes foreningsværksted arbejder
Helge på at skabe et periodiseret regnskab, der kan
blive et bedre arbejdsredskab næste regnskabsår – for
bestyrelsen og mig, og giver jer, der er bekymrede,
større indsigt i økonomien.

Til slut vil jeg ønske jer alle, både gammelkendte
ansigter og alle jer nye, jeg har haft den glæde at lære at
kende i årets løb, en glædelig og hyggelig jul og håber
2018 bliver et godt og lykkebringende nyt år for os alle
og for vores landsby.

Med venlig hilsen
Annette

KONTINGENT FOR 2018

De fleste medlemmer har i forbindelse med deres
indmeldelse i Odins Odense betalt kontingent for
året 2017. Det gælder medlemmer med et medlems-

numre 2016nnn, mens medlemmer med numre

2018nnn har betalt for næste år også.

Til betaling af kontingent for det kommende år, ar-
bejder vi på etablering af en online betalings-
løsning, så man kan betale sit kontingent på
medlems-hjemmesiden vha. sit Dankort/kreditkort.
Nærmere information derom i næste Nyhedsbrev.

Odins Odense’s ledelse, 
medarbejdere, bestyrelse 
– og Nyhedsbrevsredaktøren 
… ønsker alle medlemmer en

RIGTIG GLÆDELIG JUL
OG ET GODT NYTÅR!
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