BLIV MEDLEM
BLIV MEDLEM
Støt arbejdet med at bevare Jernalderlandsbyen

Odins Odense ved at melde dig ind i foreningen og få:
•
•
•
•

Gratis adgang til landsbyen
Mulighed for at deltage i frivillige arbejdsgrupper
Løbende information om udviklingen og
arrangementer gennem medlemshjemmesiden og
via foreningens Nyhedsbreve.

MEDLEMSKAB OG PRISER 2021
Der er 4 typer medlemskab. Pris pr. kalenderår:
•
•
•
•

Almindeligt personligt medlemskab kr. 250,Studerende/pensionist medlemskab kr. 200,Familiemedlemskab (2 voksne+børn) kr. 400,Personligt medlemskab + en ven kr. 400,-

Som medlem kan du deltage i frivilliggrupper indenfor
diverse håndværk, dyrke dine oltidsinteresser og deltage i arrangementer. Desuden modtager du løbende
vore nyhedsmails.

Har du overvejet at blive aktiv frivillig
- og dermed blive en del af Odins Folk?
Så anbefaler vi, at du læser vores folder om det at være
frivillig i Jernalderlandsbyen. Så kan du sikkert nemmere tage dén beslutning.

Jernalderlandsbyen Odins Odense
+45 2310 0632
kontakt@odinsodense.dk

Store Klaus 40
Næsby
5270 Odense NV

VELKOMMEN
I ODINS ODENSE
Jernalderlandsbyen, der siden
1973 har været ejet og drevet af
Odense Kommune i forskellige
regi, var ved at falde for
sparekniven. Landsbyen skulle
nedlægges og husene rives ned.
Et entusiastisk team af frivillige
og tidligere ansatte har fået et aktiv-drift-projekt op at stå og med begrænset støtte fra Odense Kommune
plus støtte fra en række sponsorer er
der etableret en organisation kaldet
Odins Odense, som skal tiltrække
gæster og turister fra nær og fjern.
Vi har en velrenommeret skoletjeneste. I årets løb afholdes events
og arrangementer i landsbyen.
Vi samarbejder med tilsvarende
organisationer og kulturinstitutioner
i ind- og udland.

www.odinsodense.dk
www.facebook.com/odinsodense
www.facebook.com/odinsfolk

INDMELDELSESBLANKET
Jernalderlandsbyen Odins Odense
Store Klaus 40 - 5270 Odense NV
NAVN:

FØDSELSDATO:

NAVN OG FØDSELSDAGE PÅ ALLE MEDLEMMER INKLUSIVE BØRN:

ADRESSE:

MAILADRESSE:

TELEFON:

TYPE MEDLEMSKAB:

(udfyld begge kollonner)

AKTIV FRIVILLIG?

A

ALMINDELIGT PERSONLIGT MEDLEMSSKAB

1

ØNSKER IKKE AT VÆRE FRIVILLIG

B

STUDERENDE/PENSIONIST MEDLEMSKAB

2

VIL GERNE VÆRE AKTIV FRIVILLIG

C

FAMILIEMEDLEMSKAB (2 VOKSNE + BØRN)

3

VIL OVERVEJE AT BLIVE FRIVILLIG - SENERE

D

PERSONLIGT MEDLEMSKAB + EN VEN

DATO FOR BETALING:

BETALING:
OVERFØRES TIL KONTO:
MOBILE PAY PÅ

DATO:

1684 322 71 99635

21762

(HUSK AT SKRIVE DIT NAVN + TYPE: F.EKS. A-2)

UNDERSKRIFT:

ALTERNATIVT:
Du kan også udfylde skemaet på hjemmesiden: www.odinsodense.dk / www.jernalderlandsbyenodinsodense.dk,
hvor der er indbygget betalingsmodul, eller du kan sende en mail til kontakt@odinsodense.dk, hvor du beder om
indmeldelse i Odins Odense og dernæst opgiver de samme informationer, som vi har bedt om i skemaet ovenfor.
Herefter indbetaler du det angivne medlemskontingent til foreningens konto - eller via Mobile Pay.
VIGTIGT: at du anfører navn + type (f.eks. A-2) som meddelelse på betalingen - ellers kan vi ikke se, at det ER dig!

