ODINS ODENSE - DA JERNALDER DROG I VIKING
kontakt@odinsodense.dk
+45 23 10 06 32

JERNALDERFØDSELSDAG

En fødselsdag med spænding, hyggelig uhygge, historier, frisk luft og både
vildskab og ro.
Jernalderlandsbyen Odins Odense tilbyder et dyk ned i fortiden med mulighed
for at holde jeres børnefødselsdag for en lille gruppe i en rekonstrueret
jernalderlandsby, med god plads omkring jer, frisk luft og oplevelser for alle
sanser.
Priser fra: 120 pr. barn inden for landsbyens åbningstid. (Kl. 10-16)
Aldersgruppe 5-14 år.
Vælg mellem to grundpakker og supplér frit fra vores tilkøb. Jo flere tilkøb, jo
længere tid varer jeres dag naturligvis.
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Grundpakke 1 Thors gilde
•
•
•
•

•
•
•

Entré med fri adgang til hele jernalderlandsbyen inden for åbningstiden kl. 10-16.
Runejagt – fortidens bogstavjagt, der bringer jer rundt i hele landsbyen. Diplomer til
alle gæster der finder den rette ordkombination.
Leje af ”eget” jernalderhus, hvor I f.eks. kan spise jeres medbragte festmåltid.
Vælg desuden mellem:
o En spændende mytefortælling eller
o Jernalderlege med instruktion eller
o En ofring til guderne
Fødselaren bliver tilbudt at blive iklædt jernaldertøj under hele arrangementet
Gratis børnebillet til alle deltagere (indløses i 2021)
Varighed 3 timer

Pris grundpakke 120 kr. pr. barn
Min. 10 – max. 25 deltagere

Grundpakke 2 Frejas gæstebud
•
•
•
•

•
•
•

Entré med fri adgang til hele jernalderlandsbyen inden for åbningstiden kl. 10-16.
Slyngning af armbånd. Hør om hvordan vi bruger naturens materialer til at farve det
flotte uldgarn fra fårene og arbejd sammen to og to om at lave flotte armbånd til at
tage med hjem.
Leje af ”eget” jernalderhus, hvor I f.eks. kan spise jeres medbragte festmåltid.
Vælg desuden mellem:
o En spændende mytefortælling eller
o Jernalderlege med instruktion eller
o En ofring til guderne
Fødselaren bliver tilbudt at blive iklædt jernaldertøj under hele arrangementet
Gratis børnebillet til alle deltagere (indløses i 2021)
Varighed 3 timer

Pris grundpakke 120 kr. pr. barn
Min. 10 – max. 25 deltagere
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Tilkøb
•
•
•
•
•

•

Krigertræning 1 time pris pr. deltager 40 kr.
Smedning af dragtnål/spisepind (max. 10 deltagere) pris pr. deltager 40 kr.
Bueskydning/spydkast/Thors hammer kast. Deltagerne deles i tre hold og rokerer
pris pr. deltager 40 kr.
Aktivitetskurv. Kurven indeholder brætspil, korn til grutning på husets kværnstene,
mal selv postkort og påklædningsdukker. Pris pr. deltager 15 kr.

Jernalderaktiviteter med bål i jernalderhus. Husfruen sætter jer i gang med mange
forskellige af fortidens gøremål. Herunder instruktion i pasning af bål. I kan her
vælge at medbringe dej til bagning af fladbrød eller snobrød, eller bestille det hos os
til 15 kr. pr. barn. Pris uden dej pr. deltager 40 kr.
Tilbered jeres eget jernaldermåltid ved bålet. Steg lammekød og pølser, varm saft,
bag fladbrød, pisk smør og lav jeres egen sennep. Varighed 1½ time. Pris 60 kr. pr.
deltager.

Hvis børnene bliver hentet af deres forældre på i jernalderlandsbyen tilbyder vi, at de kan få
50% rabat på entréen, hvis de har lyst til at blive og opleve landsbyen. Ønskes en fødselsdag
afholdt uden for vores normale åbningstid, skal der beregnes en merpris på 250 kr. pr.
påbegyndt time.

Book: Kontakt os på kontakt@odinsodense.dk – minimum 1 mdr. før I forventer at afholde
fødselsdagen (meget gerne før)
Med venlig hilsen
Anne Marie Hybschmann og Annette Bøge Huulvej
formidlingsteamet
Jernalderlandsbyen Odins Odense
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