Praktiske oplysninger
Opholdet er gratis, men der vil være en materialeudgift på 800,pr. voksen og 500,- pr. barn i alderen 6-14 år. Børn under 6 år
kommer gratis med. Prisen dækker materialer til brug i husene,
herunder ingredienser til dagens varme jernaldermåltider. Yderligere forplejning er for egen regning. Vi stiller shelter til rådighed
til overnatning.
I er dog velkomne til selv at medbringe telt.

For eventyrlystne familier:

Lev som i jernalderen
I Odins Odense

Bindende tilmelding skal være os i hænde senest 1. juni (gerne
tidligere). Efter tidsfristen for tilmelding vil I få brev/mail med flere praktiske informationer samt en regning for opholdet.
Vil I vide mere om landsbyen eller jernalderen generelt, kan I se
på vores hjemmeside www.odinsodense.dk
Har I yderligere spørgsmål, er I også velkomne til at ringe til os
på telefonnummer 23 10 06 32 eller sende os en mail.

Med venlig hilsen

- i en uge af jeres sommerferie

Jernalderlandsbyen Odins Odense

mellem 30. juni og 3. august 2018

Store Klaus 40,
5270 Odense N
23 10 06 32
kontakt@odinsodense.dk
Følg os på Facebook...

Nyt: Nu også for vikingesingler
7. juli-13. juli

Har du og din familie lyst til at prøve at leve næsten som i jernalderen? Vi tilbyder familier at bo og leve i Jernalderlandsbyen Odins Odense, i en uge. I sommeren 2018 vil der være tale om ugerne 27, 28, 29,
30 og 31. Vi har plads til tre store familier i hver uge.
30. juni - 06. juli
07. juli - 13. juli
14. juli - 20. juli
21. juli - 27. juli
28. juli - 03. aug.

vikingefamilier
vikingesingler uden børn
små jernalderfamilier
jernalderfamilier
jernalderfamilier

dagen, på og omkring ildstedet i jeres jernalderhus.
I ugens løb vil der være forskellige ”beboere” (ansatte eller foreningsmedlemmer) i landsbyen som er i gang med diverse håndværk/
håndarbejder. Hvis I/de har tid, kan det være de inviterer jer til at deltage
og lære de forskellige håndværk lidt at kende. Alt efter hvilket håndværk/
håndarbejde, det drejer sig om, vil der både være mulighed for at fremstille genstande til landsbyen og til at tage med hjem. I vil måske møde
smeden, væveren, træsmeden, farveren, pottemageren, hornsmeden
eller …….

Hvorfor tilbyder vi ophold i jernalderen?
Opholdet som jernalderfamilie i Jernalderlandsbyen Odins Odense er en
mulighed for nutidens moderne familier for at få en anderledes oplevelse
sammen. Opholdet vil så vidt muligt afspejle jernalderens hverdag, med
datidens familiemønstre og daglige opgaver. Børnene får en oplevelse af
at der i jernalderen er behov for alle i familien, når de skal være med til
at udføre små daglige opgaver såsom at plukke urter, male mel, hugge
brænde m.m.
Når i bor her bliver Jernalderlandsbyen Odins Odense et mere spændende sted at besøge for vore turister, hvor de kan opleve, at der bliver
levet i landsbyen og få et
glimt af livet for ca. 2000 år
siden.
Dagens dont
Opholdet starter lørdag
med introduktion. Om lørdagen vil I have en medarbejder tilknyttet, som sætter
jer ind i aktiviteter & sikkerhedsregler og uddeler materialer. Resten af ugen vil I
kunne få råd og vejledning i det omfang I har behov for. Jeres ophold
slutter fredag morgen med afrejse kl.10.
Madlavningen vil tage en del af jeres tid i ugens løb. Der skal hugges
brænde, passes bål og suppekrukker, koges grød, gruttes mel, bages
brød, hentes vand, samles urter m.m. I tilbereder 1-2 varme måltider om

I vil få besøg af turister i jeres gård som I skal tage vel imod, f.eks. ved at
fortælle lidt om hvad I laver. I behøver ikke at vide noget om jernalderen i
forvejen, I skal bare være åbne og klar til at prøve noget nyt. I åbningstiden vil der være ansatte tilstede i landsbyen , som I kan henvise turisterne til, hvis de har historiske spørgsmål I ikke kan besvare. Vi forventer at
I er i selve landsbyen og i gang med forskellige aktiviteter i tidsrummet
10.00-16.00 hver dag. I må selvfølgelig meget gerne benytte landsbyen
udover dette tidsrum, dog har vi pga. brandfare ikke tilladelse til at lade
jer sove i husene. Overnatning foregår i shelter i tilknytning til landsbyen.
Indtag af alkohol er ikke tilladt i åbningstiden.
Hvem er I ?
I skal være en familie, der har mod på at forlade nutidens bekvemmeligheder og leve under primitive forhold.
Den ideelle størrelse for en familie, som vil leve som i jernalderen er på 6
-8 personer. Er I ikke selv så mange i jeres familie, da prøv om I kan finde nogle venner eller andre, som har lyst til at være en del af jeres jernalderfamilie i en uge.

