
MedlemsInfo Se denne mail i web-browser

Så er efterårsferien bag os. Det var en rigtig dejlig uge her i Jernalderlandsbyen, med mange
frivillige, godt med gæster og dejligt vejr, hvad kan vi ønske os mere?

Gæsterne kunne blandt andet opleve snitning, stenhugning, pileflet, plantefarvning, nålebinding,
syning og bueskydning og de dage hvor vi havde knap så mange børneaktiviteter var der godt gang i
aktivitetskurve, så gæsterne fik slynget armbånd og malet mel, så de kunne gå hjem og hygge sig
med at bage pandekager eller mikroskopiske boller.

Vi havde endda både engelske og tyske frivillige, godt gået. Dean var her næsten hele ugen og lod
gæsterne prøve spydkast - nogle vandt endda en præmie at tage med hjem. Mange frivillige blev og
sov herude og havde det rigtigt hyggeligt om aftenen. Lil Marleen von Bülow holdt trommerejse og
sejd med de der havde lyst en aften, spændende.

Tak til alle jer, der var med til at formidle levende for vore gæster, skabe den gode stemning og give
liv i landsbyen. Det er sjovt, når vi er så mange!

Vi havde 458 besøgende og en indtægt på 24.277 kr. Super! En god stigning i forhold til sidste år.

I næste medlemsinfo kan du se et forslag til kalenderen for 2019 – måske har du lyst til at være med
til nogle lignende hyggelige dage og skabe liv i landsbyen, næste år?
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Møderne er tænkt for dem der gerne vil have medindflydelse på disse events og være med i
planlægningsfasen – der bliver rig mulighed for senere at melde sig til at give en hånd med
forberedelser og selve events´ne. Datoerne er:

- julelandsbymøde tirsdag 6. nov. Kl. 18.30-20.00
- møde om vikingernes Jól tirsdag 6. nov. kl. 19.00-21.00
- markedsmødet er 8. nov. Kl. 19.00-21.00

Har du spørgsmål til denne mail eller andre spørgsmål, så tøv ikke med kontakte Annette på
kontakt@odinsodense.dk eller tlf. 23 10 06 32.

Jernalderlandsbyen,
Store Klaus 40, Næsby, 5270 Odense N

odinsodense.dk - 23 10 06 32 - kontakt@odinsodense.dk

Åbningstider  og entre:
10.-11. november  kl. 10-16 Entre 40/20 kr.

1.-2. december kl. 10-16 Entre 60/30 kr.
15.-16. december kl. 10-16  Entre 60/30 kr.

Medlemmer altid gratis adgang.

Denne mail er sendt til medlemmer af Odins Odense. Afmeld.
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