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Kære medlemmer - Rigtig godt nytår!

Første år er gået siden vi startede foreningen Odins
Odense. Vi har i bestyrelsen arbejdet hårdt på at få alle
de juridiske og grundliggende ting sat på plads. Det har
været spændende, men også en stor opgave. Vi har
afholdt en masse arrangementer og kun med hjælp fra
vores frivillige, er det lykkedes. En kæmpe tak til jer!

I løbet af året, er vi nået op på over 100 frivillige og 500
medlemmer, og det kan vi være stolte af. Der er en rigtig
go’ stemning imellem de frivillige, både i de forskellige
håndværksgrupper, men også i det daglige - og til de
arrangementer vi afholder. Det er som om vi er ved at
lære hinanden rigtig godt at kende, og det gør os stær-
kere som forening. Jeg mærker tilknytningen til stedet
sprede sig imellem de frivillige. Og det er rigtig dejligt.

I har mulighed for at være med til at evaluere året der
gik ved mødet d. 24. februar. (se nærmere herom
nedenfor).

Og ved foreningens generalforsam-
ling d. 24. marts glæder jeg mig rig-
tig meget til at se så mange af jer
som muligt. Vel mødt !

Sigrid Baatz, Formand for Odins Odense

KOMMENDE AKTIVITETER
Ju

• 10.-18 februar: Vinterferie. 
Kl. 10-16 lørdag – næste søndag

• 17. marts: Forårsjævndøgns Blót kl.15-16
Kl. 10-16 lørdag
Sæson 2018 åbner. 

• 24. marts-2.april:  Påskeferie. 
kl. 10-16 lørdag-mandag

• 26.-28. marts: Viking for en Dag
kl. 10-16 mandag-onsdag

• 12.-13. maj: Jernaldermarked.
kl. 10-17 lørdag-søndag

• 2.-5. juni:  Kogetræf
kl. 10-16 lørdag-tirsdag

• 16.-17. juni: Lille Vikingemarked 10-16
• 20. juni: Sommersolhvervsblot

kl. 17-20 onsdag

(Øvrige planlagte arrangementer i 2018 
se: www.venner.odinsodense.dk )

Tak for året der gik –
– arrangement for FRIVILLIGE

D. 24. februar indbyder Odins Odense alle sine 
frivillige til et evaluerende - og selskabeligt –
arrangement i Næsby Sognegård, Bogensevej 92, 
Næsby, kl. 13-20, med følgende program:

• Kl.13.00-15.00 evaluerer vi sammen året der er
gået. Hvor langt er vi nået? Hvad gik godt?
Hvad kan vi lære af, for at gøre 2018 endnu
bedre? Vi starter samlet, men går herefter i
mindre grupper, efter det emne vi helst vil gå i
dybden med.

• Kl. 15.00-15.30: Fælles kaffepause.

• Kl. 15.30-17.00 fortsætter vi med evaluerin-
gen og de gode ideer. Gå i nye grupper eller
bliv i de gamle.

• Kl. 17.00-17.30: Middagen klargøres. Alle
medbringer mad til det fælles bord. Her i
pausen hjælpes vi ad med at gøre den
medbragte mad klar, dække bord og gøre klar
til spisningen.

• Kl. 17.30-19.30: Fælles spisning og hygge.

• Kl. 19.30-20.00: Fælles oprydning og tak for i
dag. Vi ses til generalforsamlingen d. 24/3!

Generalforsamling i Odins Odense

Den første ordinære generalforsamling, efter den stiften-
de forsamling i november 2016, er berammet til lørdag
d. 24. marts kl. 16.30 til ca. 20.30 i Næsby Sognegård.

En officiel indkaldelse med dagsorden bliver udsendt
elektronisk min. 3 uger forinden iht. vedtægterne -
hvoraf bla. vil fremgå, at forslag, der ønskes behandlet,
skal indsendes min. 14 dage før. Vedtægter og seneste
generalforsamlingsreferat findes på:
www.venner.odinsodense.dk under ORGANISATION.

Af bestyrelsens 7 medlemmer er 4 på valg, og der efter-
lyses nye kandidater, gerne folk med organisations- og
forretningsmæssig erfaring, der vil lægge en indsats og
tage ansvar i foreningen.
Generalforsamlingen afsluttes med fællesspisning.

Efter spisningen vil der være et spændende foredrag ved
praktiserende historiker cand. mag Kåre Johannessen
(se: www.kaarejohannessen.dk/formidling/foredrag ).
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SPONSORER

Odins Odense har som bekendt en særlig frivillig-
gruppe, DRAUPNER, der målrettet arbejder på at
skaffe sponsorer og sponsorater til den daglig drift
og til særlige anskaffelser og aktiviteter.

Det kan f.eks. være materialer og driftsmidler fra
forretninger og firmaer, og det kan være pengegaver
fra organisationer og fonde, der understøtter
kulturelle og andre gode formål.

Alle sponsorer er nævnt på hjemmesiden
www.odinsodense.dk med links til hjemmesider, og
medlemmerne opfordres naturligvis til at bakke op
om sponsorerne ved at omtale dem positivt og evt.
lægge sin handel hos dem.

Ligeledes opfordres alle til at komme med ideer til
nye sponsorer, som vi kan kontakte. Tag gerne
kontakt med tovholder i Draupner, Kirsten Gullmaj
Nielsen, gullmaj@dsa-net.dk , tel. 41 28 15 10.

3 TYPER ÅBNINGSTIDER I 2018

I det forløbne år har vi lært, at det er svært at skaffe
frivillige nok til holde landsbyen bemandet hver
eneste dag i hele sæsonen. Derfor har vi udviklet et
nyt koncept, efter hvilket vi kan holde åbent med
lav profil på de mindre besøgte dage, og så
koncentrere indsatsen om de mere velbe-søgte
dage - og om arrangementerne. I 2018 vil vi således
have tre forskellige typer åbningsdage med åbent
fra 10-16; Sille Dage, Levende Dage og Vilde Dage.

På de Stille Dage vil man selv kunne gå på
opdagelse i landsbyen, godt guidet af det frivillige
butikspersonale og diverse trykte guides. Der vil
være ubemandede aktiviteter, såsom runeløb og
aktivitetskurve.

Kommer man en af de Levende Dage, vil
landsbyen være befolket af jernalderfolk og
vikinger, der stolte viser deres håndværk frem og
byder indenfor i deres ”hjem”. Her inde i
landsbyens rekonstruerede huse, kan gæsten
opleve hvordan livet blev livet her i landet for
1000-2000 år siden og måske hjælpe lidt til med
jernalderbondens eller vikingekrigerens gøremål.

Ca. en gang om måneden inviterer Jernalder-
landsbyen til en af vore Vilde Dage. Her er der
gang i landsbyen, med masser af liv og leben. Hver
enkel event har sit eget specielle tema, så der vil i
årets løb være noget for en hver smag.

På hjemmesiden www.venner.odinsodense.dk
findes en kalender visende de tre typer åbnings-
dage hen over året – markeret med hver sin farve.
Endvidere findes her beskrivelse af de planlagte
arrangementer (events).

KONTINGENT FOR 2018

Den påtænkte on-line løsning til betaling af
kontingent med Dankort via hjemmesiden er ikke
nået at blive klar.
Derfor har kassereren på det seneste udsendt mail
til medlemmerne med opfordring til at betale via
bankoverførsel eller Mobilpay. Nærmere om on-
line betaling følger, når en løsning ligger klar.

MEDLEMSUNDERSØGELSE

Sidste år gennemførte vi – ved vores daværende
praktikanters hjælp – en medlemsundersøgelse,
hvorunder vi bad medlemmer henhv. frivillige ud-
fylde spørgeskemaer på en dertil valgt survey-
hjemmeside – om deres syn på Odins Odense og på
det frivillige arbejde heri.

Udbyttet var noget skuffende, idet under 50 af vore
knap 400 medlemmer besvarede spørgsmålene, og
vi fik ikke noget fyldestgørende billede af medlem-
mernes syn på organisationen.

Vi må erkende, at skemaerne nok var for kompli-
cerede og besværlige at anvende. Ikke desto mindre
vil vi gerne kende mere til medlemmernes og vore
mange frivilliges mening om: Odins Odense, dens
ledelse og driftsform, om arbejdet i Frivillig Grup-
perne, om medlemskabet, om Nyhedsbrevene osv.
Send os gerne e-mails med ris og ros, kom med ideer
til forbedringer, og til at gøre frivillig-arbejdet
sjovere. Send mail’en til medlem@odinsodense.dk.
De 5 bedste ideer eller relevante kritikpunkter
præmieres med en flaske mjød.

PLANLÆGGERE TIL
SKJALDEFESTIVALEN SØGES

Årets Store event er jo vores marked i maj. Men vi
håber at Skjaldefestivalen 18.-19. august kan vokse
sig næsten ligeså stor. Derfor skal vi allerede i gang
med planlægningen nu. Er der 2-3 af jer der har lyst
til at være med i en planlægningsgruppe, må I meget
gerne melde jer til Annette, så vi kan komme i gang.
kontakt@odinsodense.dk eller 23 10 06 32.


