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Beretning 2016
2016 har på mange måder været et spændende og udfordrende år – til tider meget spændende!..
Hvis jeg nøjes med at fortælle om vore kurser, og ikke vores kursuslokaliteter, tror jeg at jeg kan blive færdig med
beretningen inden I skal hjem! Kurserne er nemlig gået usædvanlig godt i 2016!
I årets løb er gennemført 12 kurser med i alt 103 deltagere og 192 kursuslektioner. I gennemsnit er det knapt 9
deltagere per kursus, og det er rigtig godt! Det siger kassereren også!
Årets første kursus var Brikvævning, 27. til 28. februar. Et meget tidligt kursus i forhold til hvornår programmet
var færdigt, men det nåede alligevel at blive på 5 deltagere. Marianne havde som sidst godt tag på kursister og
brikker, så deltagerne fik lært at flytte med de brikker, de havde.
Næst efter kom Glasperler sidste weekend i maj. 11 til et spændende kursus med Thomas Risom som lærer. Det var
en ubetinget succes. Vi fik atter brug for vore 6 små esseborde med blæsebælge til kurset. Denne gang med
modificeret udblæsning, hjulpet på vej af elever fra lærlingeskolen på SDE. Måske på grund af Thomas Risom,
forfatteren til bogen Ribes Perlemager, havde dette kursus trukket kursister fra det sydvestlige England og fra
Stockholms-området i Sverige. Og de fleste af de øvrige var fra Sjælland! Vi gentager succesen igen i år i maj som
3 dages kursus i St. Bededagene– og har du lyst, skal du skynde dig at melde til!
Så var der en lang rolig periode, men i slutningen af juli gik det løs igen med Bødkerkursus under kyndig ledelse af
Kim Hildebrandt: 9 deltagere. Der blev lavet bøtter i frisk ahorntræ med anvendelsen af dette fine gamle fags
teknikker: stavene kløves af triller, således åregangen i stavene bliver rigtig. Dernæst bearbejdes på snittebænk og
med båndkniv hårdt og længe, så alle bænkene stod i spåner til livet! Til sidst blev bøtterne rejst, fik bund og bånd.
Igen fælles mad både fredag og lørdag aften på kursisternes initiativ.
Næste kursus blev pileflet 12. til 14. august, 3 dage. Tilmelding til enten kun fredag, kun weekend eller alle 3 dage,
med 10 deltagere fredag og 10 i weekenden. Steen Madsen tryllebandt deltagerne, og selv begynderne fik lært
meget og fik lavet smukke kurve og også lidt barksyning.
Der blev arbejdet i pil, både med og uden bark, og der blev arbejdet i näver, birkebark. Fantastisk, hyggeligt,
lærerigt, spændende – og en god atmosfære! Nogen overnattede i shelteren – der var fælles bålmad om aftenen på
kursisternes initiativ, det var brugskunst og folkeoplysning, når det er bedst!
20. og 21. august underviste Annette Bøge Huulvej løbbinding med 8 deltagere. Der var nogen, der fik respekt for
dette fine gamle håndværk, og min smedemakker, der nu i årevis er blevet moppet af familien, fordi han byttede en
smedet økse med en løbbunden lille kurv, bliver ikke længere moppet! Nogle af deltagerne var just hans moppere!
3. – 4. september havde vi en ny aktivitet, Kirsten Ploug underviste i fletning med Pilebark. 6 deltagere fik prøvet
kræfter med dette lidt anderledes materiale, og det blev til både rustikke krukker og utroligt flotte, lette og elegante
skåle!
24. og 25. september kunne vi samle et lille hold til Sprang under ledelse af Bodil Christensen, 5 deltagere. Der
blev arbejdet godt med denne gamle tekstile teknik, som danner lette stykker ”stof”, velegnet til hårnet, små poser,
punge og store indkøbsnet.
30. september til 2. oktober var der endelig igen Buebygning med Sarunas Lapenas på programmet, 10 deltagere
fik prøvet kræfter med at få lavet en bue, en streng og en pil. Flere var nede i landsbyen i slutningen af kurset for at
prøve, om buen nu også kunne skyde!
29. og 30. oktober, var der Nålebinding med Bodil Christensen som lærer, denne gang med 6 deltagere! Der blev
hygget og snakket og nålebundet af en interesseret flok!
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5. og 6. november: Dragtsyning med Ida Demant fra Sagnlandet Lejre.
12 deltagere fik en grundig indføring i Jernalderens dragter og kilderne, og så blev der øvet de rigtige stingtyper.
Stof blev klippet, og der blev startet på dragter til deltagerne. Som vanligt et godt, lærerigt og arbejdsomt kursus.
Måske skulle vi prøve at udbyde ”dragtsyning for finere mænd”, og måske ikke – der var trods alt 2 herrer, der
havde fundet vej her.
Årets sidste kursus, den 12. og 3 november, Læderarbejde med Søren Bloch-Christensen kom i gang med 11
kursister! De havde en rigtig god weekend! Det kom der en del flotte tasker ud af! Igen var der god hygge og fælles
spisning på kursisternes initiativ lørdag aften, inden i hvert fald nogle af dem belavede sig på en nat i shelteren.
I alt en kursussæson med rigtig god aktivitet. Det kommende år tegner allerede lyst, her inden programmet er ”på
gaden”, så vi får se!..
I august vedtog byrådet at Jernalderlandsbyen skulle lukkes. Eller måske drives af en frivillig forening.
Denne forening, Odins Odense, blev etableret i huj og hast, og har her i slutningen af januar fået at vide, at de skal
overtage driften per maj. Vi håber det lykkes, og hjælper til, hvor vi kan.
Vi vil ikke kunne undvære vores unikke ”kursuslokale” – det bliver aldrig det samme i en sløjdsal eller i et
klasselokale!
Programmet er blevet udsendt til tidligere kursister, medlemmer af AH, Jernalderlandsbyens Venner,
vikingegrupper, historiske værksteder, museer og biblioteker osv. Programmet har ligeledes været trykt i ”TarupPaarup Kulturforum”.
Vores visitkort, som vi fik lavet i 2011 bruges stadig flittigt. Hvis I også vil have nogle kort at dele ud af, er der
mulighed for det!
AH har deltaget med en præsentation af forening og kursusprogram på Jernaldermarkedet i Næsby og til Fjordens
Dag som vi plejer. Tak til de medlemmer, der stiller op ved disse lejligheder og er med til at gøre vores stand
spændende.
SYSSEL mødes hver måned den anden onsdag fra 19.00 til cirka 21.30, bortset fra juli, og sysler med det hver
enkelt har lyst til. Det er aftener, hvor der bliver syet, brikvævet, pileflettet, skæftet knive … og snakket, inspireret,
hygget og drukket kaffe. Ikke mindst december-syslen blev et tilløbsstykke, og der var hjemmelavet gløgg og
æbleskiver og god hygge og alligevel fik vi også lavet noget!
Alle er velkomne – det er gratis for medlemmer af AH, og der er ingen tilmelding til onsdagene.
For 2017 sæsonen er der ved at være samlet et spændende kursusprogram med både gengangere fra de seneste år
og nye tilbud. Kurserne tiltrækker deltagere på grund af de stjernegode lærere og de unikke omgivelser. Vi håber at
se jer på kurserne – og jeres naboer, venner og bekendte!
2017 programmet er på hjemmesiden – papirudgaven kommer snarest og bliver sendt til alle de sædvanlige
modtagere. I får 2 eksemplarer, så der er et at give væk af!
Programmet kan ses på vores hjemmeside, www.aktivhistorie.dk hvor man også kan tilmelde sig. Vore kurser
findes ligeledes på aftenskoleportalen, www.aftenskole.nu.
Vi er også på Facebook. I er meget velkomne til at finde siden - søg efter Aktiv Historie - og giv os et ”synes om”.
Det giver jer muligheden for at følge med, når der kommer nyt om kurserne.
Vi deltager igen i år på Jernalderlandsbyens Marked og på Fjordens Dag med en stand. I er velkomne til at melde
jer som hjælpere ved disse lejligheder!
Skal I til markeder, husflidskomsammen eller andre steder, hvor der kunne være interesse for vore kurser og I har
lyst til at gøre et lille stykke salgsarbejde, kan I altid få kursusprogrammer med ved henvendelse til undertegnede.
Har I gode ideer til hvor og hvordan vi får fortalt om vore kurser og dermed vækket interessen hos kommende
kursister, er I velkommen til at melde ind med ideer og ikke mindst med aktivitet!
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I forbindelse med kurserne vil jeg her takke bestyrelsen for at tage sin tørn, når det gælder at få telte op eller ned i
forbindelse med kurser, passe kursisterne op med kaffe og hjemmebagt, og at få låst op og i igen. Det er rigtig
dejligt, at det er noget vi er fælles om! Stort TAK!
Slutteligt vil jeg gerne takke bestyrelse, lærerne og Jernalderlandsbyen og dens medarbejdere for godt samarbejde.
Også tak til foreningens 43 medlemmer for god støtte og opbakning.
Helge Halvas Jensen
Formand – skoleleder.
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