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KOMMENDE AKTIVITETER
Ju

• 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

• 1.- 5. juli:  Vikingefamilier i Landsbyen
• 7.-12. juli: Vikingedating
• 14.-19. juli: Små jernalderfamilier og 

singler med børn
• 21. juli – 5. august: Jernalderfamilier
• 6.-7. august: Ferieaktiviteter
• 9.-12. august: Ferieaktiviteter
• 18.-19. august: Skjaldefestival

(lørdag kl. 10-23, søndag 10-16)               

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

Påsken i Odins Odense

Der har i løbet af påsken været i alt 173 besøgende,
fordelt på 95 voksne, 46 børn, 11 småbørn og 21
medlemmer. Regnskabstallene siger:

Indtægter
Entreer 6.640,00

Salg, formidling 665,00

salg varer 3.607,20

Indtægter i alt 10.912,20

Udgifter
..er lidt vanskeligere at gøre op, da vi ikke har holdt
status før og efter, men forvent cirka 3.000 kr.
Dermed har påskeugen bidraget positivt til
regnskabet med cirka 8.000 kroner – også selv om
der var møgvejr flere af dagene med ingen eller
næsten ingen gæster.

-Kassereren

Succesfuld generalforsamling
i Odins Odense

Lørdag d. 24. marts var der kaldt til generalforsam-
ling i Odins Odense. 51 medlemmer var mødt op i
Næsby Sognegård til arrangementet, der ud over
selve generalforsamlingen, bød på foredrag ved
historiker og cand.mag Kåre Johannesen - og efter-
følgende fælles spisning.

På generalforsamlingen fremlagde formand Sigrid
Baatz bestyrelsens beretning, og daglig leder Annette
Bøge Huulvej, samt tovholderne fra frivillig-grupper-
ne, fortalte om landsbyens aktiviteter, hvorefter kas-
serer Helge Halvas Jensen præsenterede årsregnskab
for 2017 og budget for 2018.

Der blev vedtaget småæn-
dringer til vedtægterne giv-
ende mulighed for at blive
godkendt som almennyttig
forening, der indebærer vis-
se skattefordele samt forde-
le i forb. m. fondssøgninger,
og ændringer i tegningsreg-
ler som anbefalet af revisionen. Disse vedtægts-
ændringer krævedes bekræftet på en ekstraordinær
generalforsamling, der så blev indkaldt og afholdt d.
9. april 2018. Her blev ændringerne endelig vedtaget.
Et indkommet forslag fra medlem Erik Ravnkilde om
opstramning af bogholderiet og deltidsansættelse af
en bogholder blev nedstemt.

Til bestyrelsen genvalgtes Henning Hansen, og
nyvalgtes Ditte Borggreen, Hans-Christian Vinther
og Mads Møller Jensen. Hele den nye bestyrelse og
øvrige valgte er præsenteret omstående i formandens
indlæg.

Sammen med dette nyhedsbrev udsendes der
officielle referater fra generalforsamlingen og den
nævnte ekstraordinære generalforsamling. Begge
referater, de ændrede vedtægter samt årsregnskab og
budget kan læses på / downloades fra
www.venner.odinsodense.dk.

Efter generalforsamlingshandlingen
oplevede vi et særdeles spændende
og morsomt foredrag om jernalder
og vikingetid v. Kåre Johannesen, og
eftermiddagen afsluttedes med
nævnte fællesspisning.

Jernaldermarked 12.-13. maj:  Vi har brug for alle der har lyst til at hjælpe til markedet – mere info 
følger. Vil du være med? Send en sms til Sigrid på 52 30 23 43 eller meld dig i landsbyen til Annette.

http://www.venner.odinsodense.dk/
http://www.venner.odinsodense.dk/


Årsregnskab for 2017

På generalforsamlingen kunne kassereren præsen-
tere et regnskab visende et overskud på godt 430
t.kr. for perioden 30. nov. 2016 til 31. december
2017.
Regnskabet kan sammenfattes som følger:

Indtægter:
Kontingenter 101.075,00

Odins Jernalder 2.180,00

Entreindtægter 240.287,50

Undervisning 150.916,00

Formidling og ferieaktivt 28.977,20

Butik 40.466,57

Salg ved events 119.702,75

Fortidsfamilier 40.030,00

Kommunalt tilskud 320.000,00

Gaver og sponsorater 43.117,70

Øvrige indtægter 34.448,76

I alt: 1.121.201,48

Udgifter:
Aktiviteter 96.493,00

Lønomkostninger 380.628,00

Butik 38.371,08

Dyrehold 13.491,79

Forsikring 31.876,96

PR 47.472,00

Administration 53.192,00

Drift og vedligehold 24.933,00

Inventar og småanskaff. 2.602,01

Gebyrer mm. 1.494,00

I alt: 690.553,84

Årsresultat: kr. 430.647,64

Det komplette reviderede årsregnskab kan down-
loades fra: www.venner.odinsodense.dk

Fordeling af indtægter og udgifter på kategorier:

Vær med i et spændende projekt

Har du lyst til at være med i Projekt Tidssti?

I mange år har flere af os i Jernalderlandsbyen
puslet med idéen om at skabe en bedre
sammenhæng mellem vores moderne område ved
infohuset, butikken m.m. og så selve landsbyen.
Flere har også talt om at det skæmmer at gæsterne
skal gå forbi pladsen med trailer, trillebøre og
skrammel, inden de kommer ned til de fine huse.
Disse tanker er blevet samlet i projekt Tidssti. Her vil
vi give gæsterne en fornemmelse af at gå tilbage i
tiden, ved at der langs stien står sten med
indhuggede årstal og motiver, som symboliserer
vigtige begivenheder i Danmarkshistorien, fra vores
nutid og tilbage til slutningen af jernalderen.

Vi har været så heldige at Rotary har støttet
projektet med 25.000 kr. så vi kan gå i gang. Nu
mangler vi bare at være flere, der vil være med i
projektet. Projektet er berammet til at vare et par
måneder med start her midt i april. Vi vil arbejde
med det både hverdage og weekender, så du kan
være med næsten ligegyldigt hvornår du har tid.

Vi skal helst være 3-4, der vil være med fra starten.
Gruppen her skal bestemme hvilke årstal og
begivenheder vi vil fremhæve, udforme skitser til
motiverne og andet planlægning og indkøb.
Herudover vil der være behov for praktikere, der har
lyst til at hugge i sten, hente træ, bygge palisadehegn
og låger, sætte sten op og meget mere. Der skal også
udarbejdes papirmateriale til brug sammen med
tidsstien, så gæsterne kan gætte på hvad årstallene
betyder – og få svar. Måske er der et par stykker, der
har lyst til den del?

Meld jer ved at skrive eller ringe til Finn Staub 30 44
59 25 eller staub@talnet.dk

Nye ”beboere” i landsbyen – født 16/4-2018:

http://www.venner.odinsodense.dk/
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Den nye bestyrelse

Ved generalforsamlingen, blev der valgt 3 nye
medlemmer og 2 suppleanter. Efter konstituering,
kom bestyrelsen til at se ud som følger:

• Formand: Sigrid Baatz
• Næstformand: Carl Petersen
• Kasserer: Helge Halvas Jensen
• Sekretær: Hans-Christian Vinther
• Bestyrelsesmedlem: Henning Ove Hansen
• Bestyrelsesmedlem: Ditte Borggreen
• Bestyrelsesmedlem: Mads Møller Jensen

• Suppleant: Lars Møller
• Suppleant: Tommy Novak

• Revisor: Keld Bøge Henriksen
• Revisor suppleant: Johnny Roemer

Velkommen til de nye. Håber på godt samarbejde.

Pt arbejder vi så på at få rystet den nye bestyrelse
godt sammen. De nye, som gamle bestyrelsesmed-
lemmer, kaster sig ud i arbejdet med at få vores
kommende store begivenhed Jernaldermarkedet ført
ud i livet. Der er rigtig mange arbejdsopgaver. Desu-
den arbejder vi på div struktur af stedet. Så der er
nok at se til !

Vh/Formanden

Vil du være med til at skabe liv i
Landsbyen for vore gæster?

Kom og vær med søndag den 6. maj kl. 9.30-15 i
Jernalderlandsbyen.

Grupperne Kvaser og Rigs Folk, der står for at skabe
liv i vores jernalderlandsby og formidle for gæsterne,
inviterer alle interesserede til en dag om
levendegørelse. Det er slet ikke så svært – man skal
bare være interesseret i at lære nyt og snakke med
folk – og så selvfølgelig have mod på at sidde i
dragter i landsbyen og vise fortidens gøremål frem
for de besøgende.
Dagen starter samlet for både øvede jernalderfolk /
vikinger og nybegyndere. Vi kommer ind på:

- Introduktion af den
nye”grønspættebog”
for os der levendegør
/formidler. Den giver
god hjælp til hvad, hvor
og hvordan og hvorfor.

- -Hvad det indebærer at
være med til at gøre
landsbyen levende for
vore gæster.

• Hvilke krav stilles der? F.eks. viden om fortiden,
sikkerhedsregler omkring bål i huse og
brændehugning, forberedelse og oprydning.

• En kalender, hvor du kan melde dig på, hvornår
du vil være med.

• Kort intro til hvert hus/område

• Debat om hvordan vi gør det hele endnu sjovere
og bedre for alle.

Om eftermiddagen vil nogle af os, der allerede ved en
masse om at skabe liv og fremvise håndværk, vise
hvad det er vi gør. Alle andre kan så gå rundt og blive
inspireret og stille og roligt blive lært op.
Vi håber at nye og gamle vil skabe gode kontakter og
måske aftale dage, hvor de sammen vil komme i
landsbyen og skabe liv.

Husk madpakke – håber vi ses! Hvis du allerede ved at
du har f.eks. et håndværk eller en suppe-opskrift du vil
vise de andre, så meld dig til Hans-Christian, på 41 57
27 42.

Med venlig hilsen
Tine (Rigs Folk),
Hans-Christian (Kvaser) &
Annette

Hvad dyrkede bønderne i jernalderens 
landsbyer?

I Jernalderlandsbyen er vi nogle som savner en meget
vigtig del af formidlingen om oldtidens hverdagsliv,
nemlig at kunne vise hvad man dyrkede på markerne
til at spise eller til brug for dagligdagens sysler. Vi
drømmer om nogle SMÅ bede, hvor folk kan se nogle
af jernalderens smukke kulturplanter såsom
forskellige kornarter, hestebønner, ærter og hør, samt
nogle krydderurter og planter til tekstilfarvning -
måske endda lidt hekseurter til vølvens ritualer.

Det kræver dog nogle folk med mere eller mindre
grønne fingre og lyst til at få jord under neglene. Hvis
det kunne være noget for dig at være med til, kan du
prøve at ringe til Jørgen Mathiasen på 65 96 44 84
(ikke sms), så må vi se, om der kan samles et hold
beskedne og ydmyge jernalder-bonderøve.
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