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Beretning 2017
I 2017 skulle det vise sig, om vores kursuslokale, Jernalderlandsbyen Odins Odense, som den hedder nu, kunne
klare skærene og fortsat være vort kursuslokale – og alt det andet Landsbyen også er og står for. Det ser fornuftigt
ud, Landsbyen lever og har det om ikke fint, så da i hvert fald godt. Det har været noget af et slæb, undertegnede
også har deltaget i, som kasserer i den dengang nystartede forening. Det har til tider trukket meget arbejde, så Aktiv
Historie i perioder har trukket det kortere strå. Jeg håber at Odins Odense nu er i så god en gænge, at jeg igen har
bedre tid til denne forening. Det ligger mig i hvert fald meget på sinde, at vi har et velfungerende Aktiv Historie,
der har et velfungerende sted at afholde vore kurser!
I årets løb er gennemført 10 kurser med i alt 80 deltagere og 160 kursuslektioner. Det ene kursus tæller ikke rigtigt,
da det er et mjødbrygge kursus, som ikke tæller i tilskudsregnskabet. Derfor er 9 kurser med 160 timer og 69
deltagere mere korrekt.
Årets første kursus var Løbbinding: 6. til 7. maj. Annette havde 11 kursister, som sædvanlig fra nær og ikke mindst
fjern, der brugte weekenden på at arbejde med rughalm og teknikken ”åben løb”.
Næst efter kom Glasperler 12. til 14. maj. 10 til et spændende kursus med Thomas Risom som lærer. Det var en
ubetinget succes. Vi fik atter brug for vore små esseborde med blæsebælge til kurset. Der blev snakket glas og
forskellige typer perleovne, og der blev produceret glasperler i stor stil.
9. til 11. juni var der Bødkerkursus under kyndig ledelse af Kim Hildebrandt: et lille hyggeligt kursus med kun 6
deltagere. Der blev lavet bøtter i frisk ahorntræ med anvendelsen af dette fine gamle fags teknikker hvor 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. Der var fælles mad
både fredag og lørdag aften på kursisternes initiativ.
Næste kursus, 17. og 18. juni, Jernalder Kogekunst med Annette Bøge Huulvej. 9 deltagere, i kombination med et
mjødbryggekursus med Lars Kjærgaard med 11 deltagere, hvoraf de fleste var med på madkurset. Der var en god
introduktion om maden i jernalderen, og en derefter tur rundt i området for at finde og prøve alle de vilde urter, der
kan indgå i maden. En spændende tur– og ved du at burresnerle smager meget hen ad ærter?? Der blev kogt, stegt
og bagt, og alle blev godt mætte både af den gode og rigelige mad og af oplevelsen af sammen at lave Slow Food.
Der var en pause i kursusvirksomheden frem til 26. og 27. august, hvor vi kunne samle 7 personer til Smedning
med Kim Lorenzen. Under kyndig vejledning blev der smedet både smykker og knive.
Næste kursus kom 6. til 8. oktober. Viking Sko med Simon Jørgensen som underviser. Et nyt kursus, som kunne
samle 9 deltagere. Alle flittige, og der blev syet og vendt sko under kyndig vejledning.
Vi har kurset igen i år, men over 2 weekender. Det skal give den ekstra tid, der gør at flere får begge sko færdige!
28. og 29. oktober, var der Nålebinding med Bodil Christensen som lærer, denne gang med 5 deltagere! Der blev
hygget og snakket og nålebundet af en interesseret flok!
4. og 5. november: Dragtsyning med Ida Demant fra Sagnlandet Lejre.
6 deltagere fik en grundig indføring i Jernalderens dragter og fund, kilderne til viden og historisk korrekte snit,
sting og besætninger. Der blev øvet de rigtige stingtyper, øvet opsætningskant med spjældvæveteknik, taget mål,
klippet stof, og der blev startet på dragter til deltagerne. Som vanligt et godt, lærerigt og arbejdsomt kursus.
Årets sidste kursus, den 11. og 12 november, Læderarbejde med Søren Bloch-Christensen kom i gang med 6
kursister! 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 belavede sig på en nat i shelteren.
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SYSSEL mødes fortsat hver måned den anden onsdag fra 19.00 til cirka 21.30, bortset fra juli, og sysler med det
hver enkelt har lyst til. Der bliver syet, brikvævet, skæftet knive - og snakket, inspireret, hygget og drukket kaffe.
Alle er velkomne – det er gratis for medlemmer af AH, og der er ingen tilmelding til onsdagene.
Programmet er blevet udsendt til tidligere kursister, medlemmer af AH, Jernalderlandsbyens Venner,
vikingegrupper, museer og biblioteker osv. Programmet har ligeledes været trykt i ”Tarup-Paarup Kulturforum”.
Vores visitkort, som vi fik lavet i 2011 bruges stadig flittigt.
AH har igen i 2017 deltaget med en præsentation af forening og kursusprogram på Jernaldermarkedet i Næsby og
til Fjordens Dag som vi plejer. Tak til de medlemmer, der stillede op og var med til at gøre vores stand spændende.
I alt en kursussæson 2017 med god aktivitet, som vi godt kan være bekendt, både med antallet af kurser og
kursister, og ikke mindst den kvalitet, kurserne leveres med, grundet vore dygtige undervisere!.

Fremtid
For 2018 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!
Året tegner allerede lyst, her inden programmet er ”på gaden”, er vort andet kursus, Punsling i april, igangsat!
2018 programmet er på hjemmesiden, men det gror stadig! – papirudgaven kommer snarest og bliver sendt til alle
de sædvanlige modtagere. I får 2 eksemplarer, så der er et at give væk af!
Kig ind på hjemmesiden i løbet af året! Der vil stadig komme kurser til, efter at programmet er trykt!
Programmet kan ses på vores hjemmeside, www.aktivhistorie.dk hvor man også kan tilmelde sig.
Vi er også på Facebook. I er meget velkomne til at finde siden - søg efter Aktiv Historie - og giv os et ”Like”. Det
giver jer muligheden for at følge med, når der kommer nyt om kurserne.
Jeg er som Skoleleder i Aktiv Historie blevet indvalgt som 3. suppleant i Odense Kommunes Folkeoplysningsudvalg for den kommende 4-årige byrådsperiode. 3. suppleant lyder noget yderligt, men det giver alligevel gode
kontakter og netværk med de andre meget større aftenskoler i byen. Dette betyder, at jeg gerne fortsætter, i hvert
fald som skoleleder, de næste 4 år. Men det skal ikke afholde nogen fra at stille op til valget som formand i
foreningen! Det kan være en god måde at blive introduceret til arbejdet – og jeg bliver jo heller ikke yngre, så på et
tidspunkt er der nogen, der skal tage over og føre videre! Og det vil også være godt at få skilt de to hverv!
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!
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 42 medlemmer for god støtte og opbakning.
Helge Halvas Jensen
Formand – skoleleder.
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