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KOMMENDE AKTIVITETER
Ju

• Hver dag undtagen fredag -
kl. 10-16 hele sommeren:
Landsbyen er åben – se neden-
stående ang. særlige aktiviteter:

• 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)

Fantastisk marked!

Hvor havde vi dog et dejligt marked i år. Vi havde,
som I kan se i tallene, rekord mange besøgende og
derfor også rygende travlt. Puha, hvor var vi nok alle
trætte, da det var overstået, men hvor var det fedt at
mærke at alle lige gav den en skalle til. Gæsterne var
glade, vejret var formidabelt og vi tjente godt med
penge til landsbyen, hvad kan vi ønske mere?

Vi havde mange gode nye initiativer i år, her er bare
et udpluk: Vikinger der hjalp til med nogle af de
praktiske opgaver – tusind tak for det. En lejet
køkkenvogn, så der var lidt mere plads at lave mad på
til alle os aktive og et super infohus med billedshow,
live-rapportager som video’er på facebook, informa-
tioner om at være frivillige og meget mere, godt gået
gutter! Vi fik over 40 nye medlemmer meldt ind!

Markedsevaluering

Selvfølgelig er der altid
ting vi kan justere og
gøre endnu bedre, og
det skal vi huske at gøre.
Derfor afholder vi Mar-
kedsevaluering for alle
frivillige og repræsen-
tanter for de deltagen-
de vikingegrupper og an-
dre aktører. Det bliver:

Lørdag den 9. Juni 
kl. 12.30-14.30 i 
landsbyen. 

Kan du ikke komme, må du endelig sende dine input
til kontakt@odinsodense.dk så vi kan samle sammen
på det hele og holde marked næste år, hvor det hele
glider endnu bedre. Datoerne er allerede fastsat, der
bliver marked næste år 18.-19. Maj 2019.

Tak for indsatsen alle sammen!

Med jernalderhilsen
Bestyrelsen og Annette

Jernaldermarkedet i tal:

Der var i alt 2.716 besø-
gende til årets marked:
1.676 voksne, 665 børn,
53 småbørn (gratis), og
207 medlemmer, fordelt
på lørdag og søndag
som vist med søjlerne.

Vi havde indtægter fra
entréer , gaver og salg
på i alt 200.943 kr. og
udgifter på i alt 75.678
kr., givende et overskud
på 125.265 kr.

Søjlerne viser dette års indtægter, udgifter og
overskud (blå) sammenlignet med sidste års
tilsvarende tal (rød).

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


Perioderegnskab for april –
- og år til dato

Kassereren har offentliggjort regnskabstallene for
april og for året til og med april – altså eksklusivt
det nyligt afholdte Jernaldermarked.

Det viser – ikke uventet – et underskud på 185 t.kr.,
men budgetmæssigt havde vi regnet med et
underskud på hele 306 t.kr. for de 4 første stille
måneder.

Indtægterne fra entre, undervisning og formidling
har naturligvis været begrænsede, mens udgifterne
til administration og drift (løn) har skullet afholdes
alligevel.

Se hovedtallene og lederens kommentarer på
www.venner.odinsodense.dk under Organisation.

Privatlivspolitik:

I disse tider, hvor enhver organisation og forening
offentliggør sin privatlivspolitik jf. den nyligt
ikrafttrådte Persondataforordning (GDPR), har også
vi beskrevet vores politik på området.

Odins Odenses privatlivspolitik – hvilke oplysninger
vi har om medlemmerne og hvorledes vi behandler
dem – kan downloades og læses fra medlems-
hjemmesiden www.venner.odinsodense.dk – nederst
på Velkomstsiden.

Samarbejde med
Odense Middelalderdage

Vi har fået et super godt tilbud fra Odense
Middelalderdage. De sender/deler vel omkring
150.000 stk. flyer’s ud om deres store arrangement
d. 1.-5. august i Tusindårsskoven.

For at støtte os, har de givet os en fin plads på
forsiden af deres flyer, hvor vi sætter en rabatkupon
til entréen til Jernalderlandsbyen Odins Odense - i
august måned, så voksne mod aflevering af kupon
kommer 25% billigere ind - og børn 50%.

(udklip fra flyer)

Så vi håber på at få mange besøgende i august på den
konto! Flyer’en er sponsoreret bl.a. af MacDonalds,
så den kommer bl.a. med ud i ca. 60.000 happy-
meals – sikke en reklame at få, og så helt gratis!

Så fortæl jeres venner og bekendte om Odense
Middelalderdage – de støtter os! Så selvfølgelig
støtter vi dem.

Vi planlægger at have et par telte med på
Middelalderdagene, så vi kan fortælle om vores
landsby. – Hvem vil med?

Vh Annette

Kogetræf i Landsbyen

Det er i indeværende week-end, og de kommende
dage (2.-5. juni), at det årlige kogetræf for vikinger
afholdes i Jernalderlandsbyen.

Madglade vikinger mødes for at nørde oldgamle
opskrifter og udveksle erfaringer med autentisk
madlavning. Årets tema er: Hungersmad på
kogestenen –men øl skal der til.

Programmet byder på masser af madlavning og
kogedyst – samt ølbrygning. Som gæst er der
mulighed for at få en oplevelse for alle sanser.

Kogetræffet afholdes i samarbejde med Lone
Bjørnskov-Bartholdy fra Trelleborgs Venner. De
forrige år har træffet været holdt i Bork
Vikingehavn henhv. Ringborgen Trelleborg.

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

