Struktur for mails fra mailservice
For at gøre informationerne fra Odins Odenses mailservice så målrettede og vedkommende som muligt,
har vi valgt at indføre en ny struktur på vore forskellige mails til de der er interesserede i Odins Odense,
medlemmer af Foreningen Odins Odense og vore frivillige. Vi har et stykke tid haft to forskellige
nyhedsbreve:
1. Nyhedsbrevet som er for alle med interesse for Foreningen og Jernalderlandsbyen Odins Odense.
Man behøver altså ikke være medlem for at modtage Nyhedsbrevet. Dette udkommer 6 gange om
året og indeholder appetitvækkere til kommende events og arrangementer med offentlig adgang,
nye åbningstider, mulighed for at være jernalderfamilie etc., samt korte spændende beretninger
om ting der er sket. Kort før hver af vore største events vil der også udkomme en lille
teaser/reklame kun for det aktuelle event, som man f.eks. kan vælge at sende videre til familie,
venner og bekendte.
2. Medlemsinfo sendes en gang om måneden til alle medlemmer og indeholder bl.a. appetitvækkere
til kommende events og arrangementer også dem uden offentlig adgang, herunder invitationer til
medlemsarrangementer, regnskab og besøgstal fra events, opfordringer til at hjælpe ved vore
største events, links til referater fra f.eks. bestyrelsesmøder, samt Nyt fra bestyrelsen og De
ansattes klumme.
3. Frivilliginfo.
Frivilliginfo kommer til at indeholde følgende:
• Landsbyen tilbyder: F.eks. hyggearrangementer, ture, temamøder
• Landsbyen har brug for dig: opfordringer til at hjælpe ved events, åbningsdage,
arrangementer. Samlet for f.eks. en måned ad gangen.
• Landsbyen klæder dig på: F.eks. workshops, foredrag, kurser, rundvisninger
• Landsbyen informerer:
o Indlæg fra frivilliggrupper
o Links til tilmeldinger, bemandingslister etc.
De, der får Frivilliginfo er dem, der har udfyldt spørgeskemaer til frivillige, har været med som frivillig til
events, eller er med i en af vore frivilliggrupper. Andre, der er frivillige, eller kunne tænke sig at blive det,
men ikke lige er kommet på listen endnu, skal bare give besked til Erik Foged på mail til
mailservice@odinsodense.dk - så kommer I med på listen også og får Frivilliginfo også.
Tidligere udsendte MedlemsInfo og FrivilligInfo kan findes under medlemsområdet på
www.odinsodense.dk – kig under Arkiv for medlemmer
Tidligere udsendte Nyhedsbreve kan findes på www.odinsodense.dk under Velkommen til – kig under
Mailservice.

