
1

Arrangementer 
Jernalderlandsbyen - juli 2018  

MedlemsInfo Se denne mail i web-browser 

Hyggelige dage i Jernalderlandsbyen 
Hvem har lyst til at flytte med ind i landsbyen i et par dage eller mere? I uge 27 fra lørdag 
30. juni til torsdag 5. juli vil vi gerne skabe en hyggelig uge for medlemmer af foreningen, hvor vi bor
sammen i shelteren eller egne telte, laver mad sammen og hygger os med egne og fælles
småprojekter. Det koster ikke noget, da vi der deltager selv skillinger sammen til alle udgifter og
rydder op og gør rent efter os selv.  Tilmelding til Finn på 62staub@gmail.com

Selvfølgelig har vi jernaldertøj eller vikingedragt på (i hvert fald i åbningstiden), du kan låne i 
landsbyen eller have dit eget med. Vi håber vi på denne måde får tid til at lære lidt håndværk af 
hinanden, hygge os sammen og skabe liv i landsbyen for vore gæster. 

Kan du ikke i den uge, kommer medlemmer af Odins Jernalder og bor her fra mandag den 9. til 
torsdag den 12. juli – her er der sikkert også plads til dig, spørg Anne Marie på 
ahybschmann@hotmail.com  
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Stenhugningsworkshop 3. juli  
Tirsdag den 3. juli kl. 13-17 kommer René Holmvad fra Otterup Stenhuggeri. René laver en 
stenhugningsworkshop for medlemmer af Odins Odense. Dette er betalt af Tidsstiprojektet, hvor vi jo 
netop skal have hugget nogle flotte sten til at markere vejen tilbage til fortiden. Der er op til 10 
personer, der kan arbejde ad gangen – så meld jer til dette arrangement separat til Finn på 
62staub@gmail.com   hvis I ønsker at deltage. Vi har det nødvendige udstyr – men du må gerne tage 
eget med, hvis du har puslet med stenhugning før. For jer der bliver bidt af det, er der mulighed for at 
være med til at skabe tidsstien efterfølgende. 

   

 

   

   

Sommerrundvisninger og landsbyliv i juli 
Vi arbejder på at skabe faste rundvisninger for vore gæster hele juli og august . Det bliver 
forhåbentlig hver tirsdag, lørdag og søndag kl. 13. Rundvisningerne er gratis for medlemmer og for 
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alle andre, når de har betalt entré. De enkelte datoer oplyses på hjemmesiden. 
 
Herudover kan man i juli besøge jernalderfamilierne, der bor i landsbyen og opleve forskellige 
håndværksaktiviteter. Vi søger frivillige der vil være med til at levendegøre Jernalderlandsbyen. 
Det handler om at sidde i Landsbyen med en eller anden form for aktivitet. Det kunne være: 

 At sidde med et sytøj. 
 Nålebinde 
 Lave skin og læder. 
 Lave træarbejde. 
 Hugge Runer. 
 Smede 
 Tænde op og holde vagt ved et ildsted. 
 Kløve brænde. 
 At hjælpe andre aktive. 
 Noget helt andet. 

 
Kort sagt, kom og vær med til at få Landsbyen til at se levende og aktiv ud. Henvendelse til Hans-
Christian Vinther fra Kvaser (Levendegører) på jaguhans@gmail.com eller 41 57 27 42. Fortæl gerne 
hvilke dage du evt. kan komme. 
   

 

   

   

Brænde 
Vi har bestilt brænde til landsbyen. Det kom i tirsdags den 26. juni. Alle der har lyst til at give en 
hånd med at stable er velkomne søndag den 1. juli kl. 10. Vi stablede en del i tirsdag og vi når nok 
ikke det hele på to dage, men så er vi da i gang. 
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Værksteds-/sysselaften i Odins Odense 
Kunne du også godt tænke dig at Odins Odense havde en fast dag om ugen , hvor døren 
står åben. Vi kan mødes fuldstændigt uforpligtende og sysle med hvad end vi har lyst til eller blot 
sidde og hyggesnakke over en kop te eller kaffe? 
  
Vi vil derfor gerne have lov til at invitere alle medlemmer og frivillige fra Odins Odense til en hyggelig 
aften, hvor vi åbner for værkstedet, smedjen og kaffestuen for alle interesserede! Kom forbi til 
værkstedsaften hvor vi laver ting til landsbyen og ikke mindst til os selv.  
  
Vi vil holde døren åben hver tirsdag fra klokken 18:00 til 21:00 med opstart tirsdag den 3. juli samme 
tid. 
Til opstart vil der selvfølgelig være øl og kage. 
  
Med venligste hilsner fra Peder og Henning ( + Mads). For yderligere info kontakt Peder på mail: 
pedersnagel@gmail.com eller tlf: 51 43 88 54. 
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Glæd dig til august 
Oldtidsdetektiv  
6.-7. samt 9.-10. august kan børn være oldtidsdetektiver og være med til at opklare en mulig 
mordgåde fra jernalderen. Vi har nemlig ferieaktiviteter for tilmeldte børn i disse dage. 
 
Skjaldefestival  
18. august kl. 14-23 samt 19. august kl. 10-14 har vi Skjaldefestival. Det bliver et par dage hvor 
dygtige musikere, sangere, fortællere, gøglere og godtfolk mødes i vores Jernalderlandsby Odins 
Odense og formidler fortidens sange, melodier, tekster, danse og gode fortællinger. Vi krydrer med 
nutidige indslag inspireret af fortiden og måske lidt godt til ganen. Glæd jer. Har du lyst til at give en 
hånd med, så sig det til Sigrid 52 30 23 43 eller Annette 23 10 06 32. 

   

 

   

 
Jernalderlandsbyen,  

Store Klaus 40, Næsby, 5270 Odense N 
odinsodense.dk - 23 10 06 32 - kontakt@odinsodense.dk  

 
Åbningstider  og entré:  

12. maj – 21. oktober: Lørdag til torsdag kl. 10-16 (fredag lukket) 
Voksne: 60 kr. Børn 6-14 år: 30 kr. Under 6 år: Gratis 

Medlemmer altid gratis adgang. 
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