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Mailservice Odins Odense

Fra: Odins Odense <mailservice@odinsodense.dk>
Sendt: 30. oktober 2018 16:15
Til: erik@efoged.dk
Emne: Vil du være frivillig i 2019?

 

   

Kalender 2019 
  

 

MedlemsInfo  

  

Se denne mail i web-browser  
  

 

   

Kære frivillig, vil du være med til at give liv 
i landsbyen i 2019? 

Vi håber at I vil kigge kalenderen godt igennem og være med til at gøre vore åbningsdage 

spændende og sjove, både for alle os, og for vore gæster. Hvis alle, der vil være med til at skabe 

liv i landsbyen melder sig til at tage 3-5 dage om året, vil vi kunne dække alle åbningsdage ind. 

  

Det er op til os alle sammen hvordan vores endelige kalender kommer til at se ud. Måske kan vi 

endda sammen sørge for at der bliver flere åbne dage, end nævnt på kalenderen og helst flere 

højsæsonsdage, men det kræver at vi snakker sammen, og at små grupper eller enkeltpersoner 

melder sig til at være her de enkelte dage. 

 

Året ligger åbent for os – hvornår har du lyst til at komme herud og trække i dragten?  
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 "RØD TREKANT" Denne markering på kalenderen viser vore events , f.eks. 

Jernaldermarkedet, Skjaldefestival og Håndværkerdage. 

 "ORANGE CIRKEL" Denne markering er højsæson . Her håber vi at vi kan være fire 

eller flere, der levendegør landsbyen, samt en butikspasser. Entréprisen er 60 kr. for 

voksne og 30 kr. for børn (6-14 år). 

 "GRØN FIRKANT" Denne markering viser lavsæson . Her er der ikke nødvendigvis 

andre folk i landsbyen end den, der passer butikken. Entréprisen er 40 kr. for voksne og 

20 kr. for børn. 

 

Alle åbningsdage er der åbent kl. 10-16 (Enkelte events har længere åbningstid). Det er op til os 

alle sammen hvordan vores endelige kalender kommer til at se ud. 

 

Er I nogle, der kunne tænke jer at lave en speciel aktivitet, f.eks. bo en weekend i landsbyen og 

skabe liv i et hus, farve garn fra morgen til aften, eksperimentere med spændende jernaldermad, 

smede en weekend, hugge runesten……… Så stik hovederne sammen, vælg en weekend eller 

dag, der er markeret  "GRØN FIRKANT" med  lavsæson eller "ORANGE CIRKEL"   højsæson 

eller måske slet ikke markeret som en åbningsdag endnu, og meld jer allerede nu til Annette på 

kontakt@odinsodense.dk . Så kan vi nemlig få jeres aktivitet meldt ud i vores folder, på 

hjemmesiden og i andet PR materiale. 

 

Vi håber, at mange melder sig – især på de dage, der ligger uden for sommerferien, så vi kan få 

flere dage, hvor der sker en masse i landsbyen. 

 

Den vedhæftede kalender har langt færre åbningsdage end vi har haft i år 2018 – men da vi har 

mærket et fald i frivillige, der melder sig, vil vi ikke spænde buen for hårdt i 2019. Det skal være 

sjovt at være frivillig! Samtidig ville det da være fedt, hvis der er så mange, der melder ind at de 

gerne vil levendegøre i weekenderne at vi kan sætte flere åbningsdage på kalenderen – det er op 

til os alle sammen. 

 

Hent kalenderen som pdf-fil . 

Jernalderhilsen  

Sigrid, Carl, Helge, Mads, Ditte, Henning, Tommy & Annette  

. 
   

 
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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