
ODINS ODENSE
NYHEDSBREV

Medio marts 2018

Forår og sæsonstart i 
Jernalderlandsbyen Odins Odense

Med forårets komme starter også turistsæsonen op
her i Jernalderlandsbyen. Jeg glæder mig til der igen
kommer liv i husene, varme fra ilden på husenes
arner og masser af hyggelige samtaler, godt
håndværk og spændende oplevelser, både for
frivillige og besøgende gæster.

I 2017 strømmede det til med nye frivillige, der gerne
ville give en hånd med, så landsbyen kunne summe af
liv. Vi manglede bare lidt overblikket over hvem,
hvad og hvornår. Gode kræfter er nu i gang med at
skabe grobunden for et bedre overblik i år, dejligt at
flere frivillige har meldt sig til dette arbejde.

Lad os sammen få en rigtig god sæson i landsbyen,
med masser af aktivitet og gæster. Her i påsken har vi
levende dage i landsbyen, hvor alle, der vil være med
til at levendegøre landsbyen, er meget velkomne.
Ellers har vi stille dage i weekenderne frem til maj,
hvor vi ikke har lovet gæsterne, at husene er
bemandet osv.– men I er jo altid velkomne.

Har du endnu ikke prøvet at have jernaldertøjet på
og skabe liv i landsbyen, har lyst til at prøve, men ved
ikke helt hvad det indebærer? Der er hjælp på vej.
Tine Kaalund og andre fra Rigs Folk (familier, der
har prøvet at bo herude i sommerferierne) er i gang
med en revidering af Grønspættebogen for
jernalderfamilier, så den kan give gode råd og fif til
alle, der vil være med til at levendegøre.

Indtil den er klar, kan du på facebook blive medlem
af gruppen Odins Folk (der er for alle frivillige i
Odins Odense) og se hvornår andre skriver at de
tager herud – og så lave en aftale om at tage med.
Alternativt kan du altid ringe til mig på 23 10 06 32
og høre hvordan du kan være med til at skabe liv i
landsbyen.

Lad landsbyen leve 😊 / Annette – daglig leder

KOMMENDE AKTIVITETER
Ju

• 17. marts: Sæson 2018 åbner
Åben alle week-end’er
Stille dage hvis ikke andet er nævnt

• 24. marts-2.april:  Påskeferie. 
kl. 10-16 alle dage

• 24. marts:  Generalforsamling
kl. 16.30 - 20.30 i Næsby Sognegård
med foredrag v. Kåre Johannesen

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

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

• 19.-21. maj: Pinseferie
kl. 10-16  Levende dage

• 26.-27. maj: Levende dage i Landsbyen
kl. 10-16 lørdag-søndag

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

• 16.-17. juni: Lille Vikingemarked 
kl. 10-16 lørdag-søndag

• 20. juni: Sommersolhvervsblot
kl. 17-20 onsdag

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

Husk at…..
… vi i 2018 har 3 forskellige typer åbningsdage, alle
med åbningstid 10-16 hvor intet andet er nævnt:

• Stille dage, hvor man selv må gå på opdagelse
i Landsbyen -kyndigt guidet af butikspersonalet.

• Levende dage – hvor landsbyen vil være
levendegjort af jernalderfolk og vikinger.

• Vilde dage, hvor der foregår en event med et
særligt tema. Så er der liv og leben i Landsbyen!.

På medlemshjem-
mesiden kan du
danne dig et
overblik over alle
årets åbningsdage.

Klik på kalenderne her,
eller på: www.venner.odinsodense.dk

http://www.venner.odinsodense.dk/
http://www.venner.odinsodensed.dk/
http://venner.odinsodense.dk/?page_id=688
http://venner.odinsodense.dk/?page_id=688
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Butikkens makeover.

I vinterens løb har vores dejlige butik fået en lille
makeover. Butikspasserne var klar med nyopsæt-
ning af hylder og interiør i december. I januar og fe-
bruar har vi fået gjort status, lavet nye mærkesedler,
nye instruktioner til aktivitetskurvene og meget
mere. Vi har i en måned haft Kasper Helth Hansen i
praktik som butikschef og med hans store erfaring
har han været et dejligt aktiv, et skønt energibundt
og en stor hjælp.

Hylderne bugner nu med nye varer; tre slags lækker
honning, flere typer mjød og specialøl. Vi har også
spændende små hæfter til 20 kr. der fint beskriver
forskellige emner fra oldtiden og vikingetiden. Et
samarbejde er sat i gang med Ravnsgaard Smykker
om at få lavet vore helt egne Viemosesmykker, med
udgangspunkt i fund fra den landskendte offermose,
der jo kun ligger 3 km fra landsbyen. Smykkerne skal
kun sælges her i butikken – de er forhåbentlig klar til
maj.

Generalforsamling i Odins Odense

Husk generalforsamlingen lørdag d. 24. marts! Ind-
kaldelse er udsendt elektronisk til alle medlemmer
med e-mail. Se også: www.venner.odinsodense.dk
eller hent den på papirform i Butikken i landsbyen.
Efter generalforsamlingen er der foredrag om Jern-
alder og Vikingetid ved historikeren Kåre Johanne-
sen. Har du ikke fået tilmeldt dig, er du velkommen
alligevel.

Nyt fra Kassereren:

FynskSupportEl gav i 2017 kr. 3.808,- til Odins
Odense! Vi takker de mange medlemmer, der nu er
tilmeldt SupportEl, for beløbet!

Du kan også melde din husstand til el eller gas fra
Fyns Support El og dermed støtte Odins Odense,
hver gang du tænder lyset eller gasblusset! Uanset
om du bor i EnergiFyns område eller i Skagen. Gå
ind på www.energifyn.dk/privat og meld dig og din
husstand til!

Energi Fyn giver 2 øre pr. kWh du bruger, til
foreningen. Du bliver "sponsor” - men uden at skul-
le have penge op af lommen - Energi Fyn betaler!

Start din bestilling ved at
vælge den klub du ønsker
at støtte.
Vælg: Jernalderlandsbyen
Odins Odense i rul-ned
menuen (skriv Jerna .. og
så er den der!)

Kaffe-specialiteter i Butikken

I vinterferien havde vi en ny kaffeautomat på prøve.
Den laver ægte Lavazza espresso-baseret kaffe i
forskellige varianter – med ægte mælkeskum i caffe-
latte og cappuchino-produkterne – og varm cacao
kan den også. Prisen er 20/15 kr./kop (gæst/medlem)
som ”coffee to go” eller ”coffee to stay”. Vi er nu i
gang med at købe en automat, så vi fremover kan
sælge samme lækre kaffe.

Vi havde udendørs borde/bænke med varme skind og
lanterner og smagsprøver på honning, og gav således
de besøgende og andre forbipasserende en ”lækker,
varm oplevelse”

Vækst og god energi
i PR-gruppen Ratatosk!

Ratatosk er et lille egern, der piler op og ned, frem og
tilbage i træet Yggdrasil for at bringe viden og
nyheder rundt til alle.

Da vi valgte dette navn til PR-
gruppen vidste vi ikke, hvor
vildt passende det skulle vise
sig at være! PR har i 2017 ind
imellem været vores smertens-
barn, da vi kun havde to personer
i gruppen, og de har haft alt for travlt. Havde det ikke
været for praktikanter og andres hjælp ind i mellem,
ville det slet ikke have været muligt at skabe alt det
reklame og PR vi trods alt har haft.
Derfor er det SKØNT at der nu er flere energiske
mennesker, der har meldt sig til gruppen. Første
møde i den nye Ratatosk var fyldt med energi, nye
idéer, og den første annonce kunne ses i 13 avisers
påsketillæg lørdag den 17. marts (inklusive Fyens
Stiftstidende).
Der er nu 5 i gruppen, og to mere der træder til
senere. Dejligt at mærke at tingene gror.

Mjød og honning

Kom og smag butikkens nye sorti-
ment af mjød og honning!
Mjød’en sælges for 90–150 kr. pr.
flaske. Honningen koster 40–75 kr.
for de forskellige typer.
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