Godt orienteret

Aktiv FRIVILLIG?

Få endnu mere at vide

Siger du JA til at være aktiv
så kan du indgå i Odins Folk som
1.

2.

aktiv i landsbyen “i tøjet”, som vi siger (lånt af landsbyen
eller eget tøj), som “formidler af jernalder og vikingetid”
overfor besøgende gæster.
•
Her kan du indgå i én af vore aktivgrupper, der
bl.a. formidler dagliglivet for mere end 1000 år
siden i landsbyen og især har viden om, hvad
dén gruppe arbejder med
•
eller blot formidle alene ved din tilstedeværelse.
Det er meget værd for landsbyen, at have aktive
frivillige flere steder, altså folk der “bor i landsbyen” f.eks. aktive med eget jernalderhåndværk.
Betalende gæster kommer for at OPLEVE et
levende og troværdigt jernaldermiljø.
aktiv i baggrunden, dvs. ikke “i tøjet”, dermed være
medhjælper på opgaver, som også skal håndteres, når
dem der “ER i tøjet”, formidler, fordi landsbyen har åbent.

Forpligtelser
som frivillig?
Et ”aktiv frivillig Odins Folk
medlem” behøver i princippet
kun være aktiv i jernalderlandsbyen
1 dag om året.
Frivillig Teamet vil dog gerne vide,
hvis du kun kommer 1 dag, for at
kunne planlægge aktiviteter bedre.
Vi har selvfølgelig alle mest glæde
ved, at du deltager i landsbyens liv
så ofte som muligt!

Nye aktive Odins Folk vil påskønne vores “sideoplæring”
mellem medlemmer. Det gælder både det med at fungere
praktisk i landsbyen og f.eks. lære nye relevante håndarbejdsfærdigheder og færdigheder nødvendige for formidlingen af
Jernalderen og Vikingetiden - f.eks. tænde, passe og slukke
åben ild - husenes funktioner, de moderne faciliteter osv.
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Tjek altid:

Hvem er Frivillig Teamet?
Vi er din “servicegruppe”. Du kan melde dig som frivillig til
os eller hos landsbylederen. Du møder mindst en af os, når
vi tager imod dig som nyt medlem, hvor du får tilbudt en
grundig rundvisning i Odins Odenses faciliteter. Vore navne
og billeder hænger på tavlen i frokoststuen.
Mail os på: frivilligteam@odinsodense.dk

•
•
•

Vi er altid til klar til at hjælpe.

•

Medier

•

•

DIN egen mail* - for
nyhedsbreve fra landsbyen
Facebook-gruppen Odins Folk
(kun for medlemmer)
Den officielle Facebook-gruppe
Odins Odense - åbent for alle
Hjemmesiden for nyheder:
www.odinsodense.dk - og især:
”For medlemmer” infosiderne
(login m. mail* & Odins-ID-nr.) &
følg med i Odins Folk kalenderen
Opslagstavlerne i frokoststuen

så ER du godt orienteret.

Ånden i byen

På værkstedet er der og skal helst være folk, der kan hjælpe
dig med brugen af værktøj og maskiner.

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

ved at blive medlem og få og læse “Frivillighåndbogen”
ved at at blive medlem og få og læse skriftet “Os i Tøjet”
ved at følge med i vores kommunikation
ved at deltage i det sociale liv i landsbyen
ved at være aktiv frivillig i en af aktivitetsgrupperne

Vi har en omfattende hjemmeside med medlemssider
sikrede med personlige passwords. Desuden har vi den
officielle Odins Odense på Facebook plus den lukkede Odins
Folk gruppe, hvor vi støtter, fortæller, informerer, praler, joker
og opildner hinanden til dåd. Messenger bruges mellem
enkeltmedlemmer til mere personlig og intern snak.

Du bliver ikke alene

På kontoret kan du altid spørge vore to mangeårigt fast
ansatte, der selvfølgelig er dygtige og rigtig “nørdede”. Her er
mange års viden og god hjælp at hente (mellem kl. 10 og 16).

•
•
•
•
•

Vigtigt:
Bliver du aktiv frivillig, så påskønner
vi tilmelding i god tid på hjemmesiden til aktiviteter, du vil deltage i.
www.odinsodense.dk
www.facebook.com/odinsodense
www.facebook.com/odinsfolk

Alle Odins Odenses medlemmer opfordres til at komme i
landsbyen ofte, f.eks. til tirsdagsmedlemsaftener, selvom
man ikke er aktiv i en gruppe, for her er der mulighed for
socialisering, mere information og gode kontakter.
Vi er positive overfor hinanden, landsbyens personale og
daglig leder samt bestyrelsen, som vi selv har valgt.
Jern- og vikingehilsen fra Frivillig Teamet
Jernalderlandsbyen Odins Odense
+45 2310 0632
kontakt@odinsodense.dk
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