
HEDENSK JÓL
S K O L E T J E N E S T E N   / /   O D I N S O D E N S E

SÆRTILBUD 
Ved bestilling af vinterforløbet 
 "Hedensk jól" kan man vælge at 

udbygge undervisningen med 

Håndværk og design. 

Der fremstilles enten et individuelt 

produkt eller et fælles på klassen. 

Produktet er tilrettet de forskellige 

aldersgruppers håndværksmæssige 

evner. 

For de mindste: 

Jólemus 

Under en gåtur i vores lille skov 

indsamles grene, der tilsnittes med 

kartoffelskrællere og færdiggøres med 

sandpapir inden julemusen får ører  

Sæt lys i mørket 

Klassen fremstiller i fællesskab 

en jóledekoration. Ikke af gran og

kugler, men af naturmaterialer der

forefandtes i jernalderen. Vi tager et

kik på naturens dekorative skønheder,

inden vi søger ind til bålet, hvor vi

støber vores egne lys af bivoks, laver

vores egne bånd og sætter det hele

sammen til en anderledes krans, der

lyser klasseværelset op på alle de

mørke dage frem til vintersolhverv.     

         PRIS: 
Dette læringforløb er et 
eksklusivt  vintertilbud 
og kan kun opleves i 
Jernalderlandsbyen 
Odins Odense i november 
og december måned.  

Pris pr. elev: 115 kr. 
Min. 15 elever 
Dette forløb er på 4,5 
time og indeholder både 
fortællingsdelen "Lys i 
mørket" og en af 
nedestående kreative 
håndsværksopgaver. 

EN SOLFEJRING FRA DET FØRKRISTNE NORDEN

U 

og haler af lædersnøre. 

Undervejs snakker vi om musens plads

i julen, og tillader tiden det, afsluttes

forløbet med et spil "mus". 

For mellemtrinnet og overbygningen: 

Thors Jólebukke 

Vores klassiske julebuk har intet med

kristen jul at gøre. Julebukken kendes

stort set kun i Norden. Dens oprindelse

er ukendt, men skikken er meget

gammel og  således et af de ældste

nordiske julesymboler. Ét bud på

julebukkens oprindelse er, at det er et

levn fra en gammel vikingeskik.  

I jólemåneden ofrede man en buk, som

symbol på tordenguden Tors bukke,

for et godt og frugtbart år. 

På dette værksted laver vi jólebukke af

halm med håndlavede bånd. 
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