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Don’t let anyone look down 

on you because you are 

young, but set an example 

for the bel ievers in speech, 

in conduct,  in love, in faith 

and in purity.

1 TIMOTHY 4:12

• DELTAGERBETALING: 350,- 
SOM DÆKKER HELE 

HUSSTANDEN FOR SÆSON 
2017/18 

• TAG EN GÆST MED: 30,- PR. 
GANG. BELØBET DÆKKER 

UDGIFTER FOR MATERIALER 
TIL DAGENS AKTIVITET 

PROJEKTET ER STØTTET 
AF FORSTADSPULJEN 

FOR 2017/18 Et fritidstilbud for hele familien

GÅ TIL 
JERNALDER

Har du spørgsmål? Skriv til :  
skoletjeneste@odinsodense.dk



Man kan "gå til jernalder" fra 
man er fyldt 8 år og du må gerne 
tage din familie med. Alle 
aktiviteter er tilrettelagt, så de 
favner og udfordrer alle 
aldersgrupper. 

Vi mødes hver anden torsdag i 
ulige uger. I vintersæsonen (nov- 
feb) dog kun én gang om 
måneden. 
Rammen for dagen: Vi starter op 
kl. 15. Har man senere fri, møder 
man bare ind når man kan. 
Hver mødegang har sin egen 
aktivitet og afsluttes med 
fællesspisning kl. 18. Spisning 
koster kun 20 kr. pr. person.     
Til- og framelding til spisning 
oplyses på mail i dagene op til 
en mødegang. 

Odins Odense inviterer 
dig og din familie til at ”gå 

til jernalder” 

I aktivitetstimerne kan man prøve 
kræfter med oldtids- og 
vikingehåndværk. Til hver 
mødegang kommer dygtige 
håndværkere og giver 
undervisning i lige netop deres 
speciale. 
Interesserer man sig for 
madlavning, kan man komme 
med Susanne rundt om bålstedet 
og hjælpe med dagens måltid, 
mens hun arbejder på hendes 
jernalder/vikinge kogebog.            
Der bliver også plads til historiske 
inputs fra inviterede 
oplægsholdere, håndværkere og 
jernalderfolk.   

I denne første sæson har hver 
mødegang sit eget tema, og alle 
kan være med. 
• Vi skal bl.a. med smeden i 
værkstedet, lave læderarbejde, 
flette pil, og lave glasperler 
• Iwas buelaug giver et indblik i 
buens historie og opbygning, 
inden man selv kan prøve kræfter 
med bueskydningskunsten 
• Vi træner vikingekamp med
erfarne vikingekrigere 
• Vi lærer at lave ny mad fra ”det 
gamle, nordiske køkken” 
• Vi puster liv i en svunden tid 
gennem historiefortælling og 
rollespil 


