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SAGNLANDETS VENNER I LEJRE
Foråret er på vej og får forhåbentlig trængt vinteren i knæ, så vi igen
går varme og frugtbare tider i møde efter den golde og kolde vinter.
Det er én af de gamle forestillinger, der ligger bag bondebefolkningens
fejring af fastelavn i 1800-tallet.
I Sagnlandet Lejre kan du opleve denne ”kamp” mellem Fru Vinter og
Fru Sommer, når vi for første gang i Sagnlandets historie fejrer fastelavn
som i gamle dage d. 18. og 19. februar 2012.
Om disse og mange andre spændende ture, foredrag, laugsaktiviter og
oplevelser i foråret kan du læse om i dette ASK.
Husk at forny dit medlemskab for 2012, så du kan få del af de mange
oplevelser med Sagnlandets Venner og Sagnlandet Lejres aktiviteter.
Godt forår og vel mødt i Sagnlandet Lejres mange universer i 2012
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ÅRSMØDE 6/3 2012 - INDKALDELSE
Årsmødet holdes den 6.marts 2012 kl.
18.30 i Felix, Bygaden i Lejre Stationsby.
Ved mødets start er der mulighed for at
hente sig kaffe og te, som er stillet frem.

7. Præsentation af den kommende sæson ved direktør Lars Holten, Sagnlandet Lejre.
8. Valg af formand - Den nuværende
formand er villig til genvalg for et år

Forslag skal være formanden Tove Binzer i
hænde senest en uge før årsmødet på tove.binzer@gmail.com

9. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer - på valg er Jan Holm og Helle
Vibeke Lauridsen

Mødet indledes ved formanden Tove Binzer. Dagsorden efter vedtægterne - bemærk forslag om vedtægtsændring

10.
Valg af suppleanter – alle
suppleanter er på valg

1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning for det forløbne år ved
formanden - se også inde i dette
ASK, hvor områderne har suppleret
med fyldige beskrivelser – bemærk
hvornår laugsmøderne finder sted.
4. Godkendelse af det reviderede
regnskab (se regnskabet inde i ASK)
5. Indkomne forslag samt bestyrelsens
forslag til vedtægtsændringer – Ændring kræver accept fra mindst 2/3
af de fremmødte medlemmer. Bestyrelsen foreslår, at vedtægtsmæssig
lovlig indvarsling til årsmødet skal
kunne foregå via mail til medlemmer
med e-mail. Desuden at nyhedsbreve,
ASK og anden information ligeledes
kan sendes via mail.
6. Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter og kontingent i
Venneforeningen - voksenkontingentet skal stige til 195 kr., børnekontingent fastholdes uændret på 85 kr. –
Om Kontingentfornyelse - se vejledningen i nr. 1 2012 af ASK

11.
Valg af revisor – Anna Puggård skal her i alle måder takkes
meget for sin mangeårige indsatshun ønsker at fortsætte som menigt
medlem af foreningen
12.

Valg af revisorsuppleant

13.

Eventuelt

I pausen er der smagsprøver på gammel
nordisk mad ledsaget af øl og postevand
Kl. 20 er der offentligt foredrag om fortidens fødeemner ved Sabine Karg
Seniorforsker ved Københavns Universitet
Sabine Karg holder efter årsmødet foredrag om fortidens fødeemner, Foredraget
afsluttes med andre smagsprøver på fortidens kulinariske specialiteter.
Kl. 22. siger vi tak for i aften
og vel mødt i Sagnlandet i
marts og resten af sæsonen
til de mange tilbud.
Foreningens bestyrelse
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Formandens beretning
Det har været endnu en udfordrende, men
spændende sæson for vores fællesbarn,
Sagnlandets Venner. Mange medlemmer
har rigtigt aktivt deltaget i udfordringen
med at rekonstruere Skibssætningen fra Gl
Lejre.
Og rigtigt mange af vores medlemmer herunder mange unge og mange børn har
slæbt med, da den tredje helleristningssten
blev trukket op ad bakken til placeringen
ved danselabyrinten - sjovt – men med
skår i glæden da et reb brast – heldigvis
uden store skader - vennerne har lavet en
matematisk hjælpeberegning som kan
bruges til rejsningen af stenen.
Vi er trods sæsonkort og andre gode tilbud til publikum stadig mange medlemmer
– 290 familier med i snit tre personer.
På vores store fælles forenings oplevelser
er de to arbejds-weekends forår og efterår med op til 90 deltagere - dejligt at
så mange har det sjovt og rigtigt hyggeligt at være med til at ” klæde områderne
på ”om foråret og ”klæde dem af igen”
og vintersikre dem om efteråret.
Tak til Sagnlandet fordi de værdsætter
vores indsats, sørger for gode rammer,
forberedelser og en herlig aftenfest
De andre fællesoplevelser er årsmødet og
ikke mindst årsfesten, hvor igen mange
venner deltager og glæder sig over at
mødes og opleve Sagnlandets fortryllede
stemning og aftenens afslutning med dansen i danselabyrinten mens nattemørket
falder på. Der er heldigvis mange traditioner for venneforeningens medlemmer hjælp til – fortællerfestival – stenalderuge
- juleåbning - forberedelse af årsfesten

Men der er i løbet af året også lavet indsatser på nye områder. I år har vikingerne
fået endnu en vikingegryde fra smedelauget og der er af smedelauget fremstillet
varer til julemarked - en lille gruppe har
ryddet masser af tjørn mv. på overdrevet
og langs med søen, husene og deres omgivelser har fået en hjælpende hånd, haverne bliver passet i alle områderne og projekt klining og kalkning af loen har trukket
rigtigt mange medlemmer ud til landbohusene for at hjælpe med dette projekt. Loen
er ikke blevet færdig i 2011, så her er
der fortsat indsats, der skal gøres fra
Sagnlandets Venner.
Vi har heldigvis gode hjælpere i venneforeningen og i kommunen og de nærmeste
naboer. Vi har lånt en tvangsblander og
en generator så vi ikke slider os helt op
ved at fremstille kliningsler. Hesteejere i
området har venligt leveret posevis af hestemøg og Bistrup skoven, Tadre Mølle og
Sonnerupgård har givet os lov til at høste
pil og hassel til fletværket i tavlene. Senest
har Bistrupskovene bidraget med birkebark til et projekt i Jernalderen og er på
udkig efter en passende poppelstamme til
en ny ege i stenalderen.
Vi er fortsat levende ambassadører for
Sagnlandets mange tilbud og dette opfordrer jeg jer alle til at fortsætte med aktivt og bestandigt ved at fortælle om
stedet og ikke mindst ved at invitere gæster med derud eller give medlemskab
som gave, så vi vil gerne have materialer
foræret – eller til en billig penge - til vores projekter med huse og hegn i Sagnlandet.
Tove Binzer, formand
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Regnskab 2011 Venneforening
Driftsregnskab 2011

Indtægter

Kontingenter

73.685,00

80% til HAF
Arr. Lejre Husholdningsforening

Udgifter

58.948,00
795,00

Biblioteksstyrelsen, tilbagebetaling

1.559,44

Roskilde Stenhuggeri

4.875,00

Værktøj og redskaber

609,85

Badges

600,00

Porto

11.105,50

Kuverter og papir

899,46

Mødeudgifter

1.199,80

Repræsentation

Årsresultat, underskud
Balance

952,50

6.269,55
80.749,55

80.749,55

Status
Indestående hos HAF
1.1.2012

16.008,09

Årets resultat, underskud

6.269,55

Egenkapital

9.738,54
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POPULÆRVIDENSKABELIGT
FORDRAG 6/3 KL. 20.00
Når Venneforeningens ordinære generalforsamling er afsluttet d. 6/3 kl. ca.
19.30, inviterer Venneforeningen til populærvidenskabeligt foredrag og smagsprøver med ledsagende øl. De første
smagsprøver uddeles kl. 19.40 og foredraget begynder kl. 20.00 præcist. Foredraget finder sted i Kulturhuset Domus Felix i Lejre Stationsby. Kulturhuset ligger i
forlængelse af hovedgaden på Flædevadsvej 2 (overfor politistationen) kun 3-5
minutters gang fra jernbanestationen.
Foredraget er gratis og for alle interesserede, så også ikke-medlemmer af Sagnlandets Venner, kan hilse på foreningens
medlemmer og gennem foredraget få et
indtryk af nogle af de arrangementer,
man som medlem kan have udbytte af.
Aftenens foredragsholder er Sabine Karg,
gæsteforsker ved Københavns Universitet
og tidligere museumsinspektør ved Nationalmuseet, der har specialiseret sig i botaniske analyser af forhistoriske fund.
Smag på fortiden
Sabine Karg har netop omsat sin botaniske
forskning på en noget utraditionel måde,
nemlig i form af en forhistorisk kogebog:
En kulinarisk rejse gennem tiderne:

Bogen kan købes på stedet for 199 kr.
Arkæologisk forskning i menneskets udnyttelse af planter og dyr har en lang
tradition i Danmark. Ved de allerførste
udgravninger af køkkenmøddinger i
1900-tallet, deltog naturforskere i undersøgelsen og tolkningen af de arkæobiologiske fund.
I dag har vi stor viden om landskabets udvikling og udnyttelse af planterne i de sidste 6000 år. Hvad levede de første danske bønder af? Fremstillede de allerede
øl? Hvordan så landskabet ud i fortiden?
Hvorfor brændte Bronzealderens folk hedelandskabet i Jylland af? Hvilken alkoholisk drik fik Egtved-pigen med i gravkisten?
Har Grauballe-manden spist luksusmad
som sit sidste måltid? Hvorfor stod der mere ukrudt end korn på Vikingernes marker?
Hvorfor placerede men i renæssancen
aromatisk duftende krydderier i de dødes
kister?
De allernyeste forskningsresultater indenfor fagområdet arkæobotanik belyser disse spørgsmål. Sidst men ikke mindst, vil der
efterfølgende være en smagsprøve af en
middelalder pesto lavet af valnødder fra
en af opskrifterne i kogebogen ”En kulinarisk rejse gennem tiderne”.
Sabine Karg, foredragsholder

Med denne kulinariske rejse i fortiden bliver
De ført ind i vores forfædres verden. Uventede smagsoplevelser lader ane, hvor afvekslende det daværende køkken faktisk
var. At male korn, bage kiks eller stoppe
pølser i fællesskab gør madlavning og spisning til et gourmet-eventyr.
Her er god inspiration til nye ”gamle” retter og ingredienser i det nordiske køkken..
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INDSATS-DAG LØRDAG 24/3
Sæson 2011 druknede i regn. Det prøver
vi nu at glemme og satser i stedet på, at vi
må få en solrig forårsdag lørdag d. 24.
marts, hvor vi holder indsats dag.
I år har vi valgt kun at arbejde lørdag, da
vi de seneste år har nået det væsentligste
på første dag i weekenden, hvor der samtidig har været langt flest deltagere.
Men bare rolig. At vi kun er flittige om
lørdagen betyder ikke, at vi ikke skal feste og fejre indsatsen med god mad og
drikke om aftenen. For det skal vi naturligvis, ligesom det er muligt at overnatte i
vores lejrskolehytter til søndag morgen, for
dem der har lang vej eller blot vil have
den hyggelige oplevelse, at se Sagnlandets smukke nattehimmel og sove i enkle træhytter i lune soveposer med ungerne.
Derfor – sæt kryds i kalenderen lørdag
24. marts og tilmeld dig jf. nedenfor hvisdu har tid og lyst til at hjælpe os med at
gøre Sagnlandet Lejre åbningsklar til Påsken, hvor vi åbner lørdag d. 31. marts.
Her skal vi som sædvanligt klargøre alt
fra haver, vikingetelte, båldal, jernalderlandsby, offermose, stenalderboplads,
landbohuse, historiske værksteder mv.

Vi Sagnlands medarbejdere glæder os til
at se nye og gamle Venner i alle aldre til
en aktiv og fornøjelig indsats-lørdag og
festlig middag for børn og voksne. Har du
ikke været med før, så glæd dig. For du
møder engagerede mennesker med interesse for historie, håndværk, natur og friluftsliv. Børn er altid velkomne og finder
hurtigt sammen med andre børn og hjælper til hvor de kan og hygger sig sammen.
Programmet
§ Lørdag kl. 9.00-10.00: Morgenkaffe,
gl. dansk og rundstykker i Velkomstcentret ledsaget af introduktion til
arbejdet og holdinddeling.
§ Lørdag kl. 10.00-18.00: Her klør alle
mand på med praktiske gøremål.
Husk madpakke til frokost. Sagnlandet sørger for øl og vand samt kaffe
og en kage til eftermiddagskaffen,
så blodsukkeret holdes oppe.
§ Lørdag kl. 18.30: Festmiddag i Velkomstcentret med vin/øl/vand og en
irish coffe til slut.
§ Søndag kl. 9.00-10.00: Kaffe til
overnattende, oprydning og afrejse.
Det skal du huske
Madpakke til frokost lørdag og fornuftig
påklædning og evt. arbejdshandsker.
Overnatning i Lejrskolens hytter efter
”først til mølle”. Angiv om du ønsker overnatning på kupon/mail på bagside.
Tilmelding
Send tilmelding på kupon på bagsiden af
ASK eller mail oplysninger klart og entydigt. Husk kontaktoplysninger så vi kan få
fat i dig/jer i tilfælde af ændringer.
Vel mødt - Lars Holten, direktør
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Stemninger fra indsatsweekend 3031/10 2011
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NYT FRA LAUGENE OG SAGNLANDETS FORSKELLIGE OMRÅDER
Stenalderlauget
I skrivende stund er laugets aktiviteter for
det næste halvår ikke fastlagt, men mon
ikke vores længe ventede skovvogn vil
komme til at lægge beslag på en del af
vores tid. Dels skal den indrettes til vores
behov, og dels skal den transporteres den
lange vej fra Tømmerladen og ud til Stenalderbopladsen. Vi venter spændt på,
hvordan dette vil blive gennemført.
Vi startede 2012 med en udflugt, hvilket
efterhånden er blevet til en tradition i lauget. Denne gang gik turen over broen til
vores svenske naboer. Nærmere bestemt
Landskrona Museum, hvor vi fik kigget på
Tågerup-udstillingen.
Tågerup ligger lidt sydøst for Landskrona
ca. 4 km fra Øresund. I dag er det jævnt

landsbrugsland, men i den sidste halvdel
af jægerstenalderen (Kongemose- og Ertebølletid) var det et næs der skød sig ud i
ådalen mellem Saxåen og Braåen, og
dermed var det også en perfekt boplads
for jæger-samler folk. Hvilket fundene
vidner om: fra spredte besøg af istidsjægere (Bromme-kultur), og tidlige jægerstenalder folk (Maglemose-kultur), til
egentlige bopladser fra Kongemose- og
Ertebøllekultur med begravelser og hytter
tilknyttet.
Udgravningen foregik i 1998 i anledning
af en ny jernbanestrækning. Fundene lå
helt nede i 6-7 m under overfladen, hvilket
nok besværliggjorde udgravningen, men til
gengæld betød at fundene havde ligget i
vand og der derfor var bevaret en masse
organisk materiale (dvs. træ, knogle, ben
og planterester). Der var to primære beboelsesperioder i Tågerup: én fra starten/midten af Kongemose-tiden – hvor der
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dog ikke blev fundet hyttestrukturer, og én
fra midten af Ertebølle-tiden – dvs. jævngammel med vores stenalderboplads, og
hvor der er meget tydelige hyttestrukturer.
Emnet hytter/huse i jægerstenalderen er
omdiskuteret. For ofte er de (som vores
hytter på Stenalderbopladsen) bygget af
ret spinkelt tømmer og med stolper der ikke er gravet ret langt ned. Derfor er de
ofte ret sporadisk bevarede i udgravninger, og det kan være svært at vurdere om
det har været en hytte, eller et tørrestativ,
eller tøjrpæle til hunde eller både eller
noget helt andet. Som oftest er det tilstedeværelsen af gulvlag, der giver de bedste indikationer på beboelse.
I Tågerup er der fundet fire hyttestrukturer, der alle har flere beboelsesfaser. Den
ene var rund, 7-8 m i diameter, og bygget
med en svær tagbærende stolpe i midten
og en række stolper i væggen. Den havde
to interne skillevægge. Den havde 40-50
m2 under tag. (Hvad man godt kan blive
lidt misundelig over, når man er vant til de
noget mindre hytter vi har i Athra). En anden ”hytte” var trapezformet med en
række tagbærende stolper i midten og
sandsynligvis et tag, der gik helt ned til
jorden. Den havde 91 m2 under tag, og
minder om de tidligste huse fra bondestenalderen. Der var også et formodet
overdækket værkstedsområde på ca.
16x7 m. Dette lå dog delvist uden for udgravnings-området, så det var ikke helt til
at vurdere formen.
Hvad de levede af på stedet, var det derimod ikke så svært at regne ud: Der blev
fundet rester af hele 13 fiskeruser. Der
blev også fundet rester af hvidmelet gåsefod, nælde, dunhammer, almindelig fuglegræs, gederams, hasselnødder, hindbær,
rønnebær, slåen, vilde æbler og tagrør.

Ret interessant, var der også en formodet
kværnsten, der kan have været brugt til at
knuse og kværne forskellige plantedele.
De har naturligvis også gået på jagt i skovene, men hovedvægten har været på den
marine føde. Der blev også fundet netsynk
og flydere.
Af beboerne var der også fragmentariske
spor. Begravelser fra jægerstenalderen er
ikke de mest almindelige fund, da gravene
ofte ligger spredt og gravstrukturerne er
meget diskrete. Fra Tågerup er der dog
både grave fra Kongemoseperioden (3
grave, den ene en dobbeltgrav) og fra Ertebølle-tiden (2 grave, den ene med en
sekundær begravelse lige ovenpå). De
fleste af gravene havde gravgaver med,
og i en af gravene (en kvinde på ca. 50
år), kunne man se spor af okker på kraniet. Muligvis en art dødsmaske. Også i de
danske grave bliver der tit fundet spor af
okker omkring den afdøde.
Det mest sensationelle fund fra udgravningen var dog hverken grave eller huse, men
et 40 cm langt økseskaft af hjortetak fra
den første del af Kongemoseperioden.
Økseskaftet udmærkede sig ved at være
næsten fuldstændig dækket af dekorationer: Bånd med rombeformede figurer med
små streger, vinkler eller trekanter i. Der
er fri bane for gætterier om betydningen
af disse dekorationer: Kalender, liste over
jagtbytte, liste over fødte og døde i
stammen… Selv primitiv skrift er der blevet gættet på (det er dog ikke så sandsynligt).
De fineste af fundene fra Tågerup er blevet samlet i en udstilling på Landskrona
Museum, som det bestemt er værd at kigge på, hvis man er på de kanter.
Lilith G. C. Andersen
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Vikingeområdet Ravnebjerg
"Og solen synker og stiger igen og efter vinteren våren kommer …."
Godtår og fred ønsker Ravnefolket fra vikingeområdet Ravnebjerg. Vi er spændte
på, hvad dette år bringer og satser på
gode stunder med Lauget.
Tiden flyver af sted og vi takker all de
gode mennesker, der har været med til at
gøre Ravnebjerg til et godt sted at være i
2011, med små og store sysler og gøremål. Dejligt at I var med og tak for de fine
blomstre til mit jubilæum. Det blev jeg
glad for. 1/4 århundred er noget af en
bedrift og jeg er glad for at have jer ved
min side i den tid.
Smedelauget havde forsynet os med atter
en ny jerngryde. Dejligt! Tak for det. Mon
ikke at det tegner på gode gilder og gæster. Må der komme mange af!!!
På indsats lørdagen med Venneforeningen
den 24/3 giver vi atter liv til Ravnebjerg.
Både Gården og markedspladsen skal
forberedes til sæson. Teltene skal op, forsynet i år med farvekoder!!! Det bliver måske første år, at der ikke går ged i det!
Undervisningssæsonen står for døren og vi
har planlagt en god publikumssæson med
Ane. Vil I være med i noget, sig til.
Uge 28 afholder vi Sagnlandets årlige
Thing, med et mylder af handel, tingmænd
og uafgjorte stridigheder. Det bliver en
pragtfuld uge. Der er mange munde at
mætte, så har I lyst at være med til praktiske gøremål, hører vi gerne fra jer.
Ravnebjerg har et ønske om et godt fungerende Vikingelaug. I år satser vi på at
afholde laugslørdag den sidste lørdag om
måneden fra kl.9.30-kl.15. Gøremål er

der mange af, reparation af hegn og tøj,
bygning af ovn og halvtag, plantning af
frugtbuske. Så mon ikke, det lykkes i år?
Første møde er 25/2 .2012 kl.9.30-15
Mød os på facebook (vikingelauget Ravnebjerg) – eller endnu bedre send os en
mail, eller et brev.
Vi ser frem til at se jer. De bedste ønsker
Jutta Eberhards også kaldt Japke
(je@skoletjenesten.dk) &
Trine lindhardt Roux (kontaktperson Lauget)
(lindhardtroux@yahoo.dk)

Landbohusene
Godt nytår fra Krikkebjerghuse og Tak for
god hjælp i 2011
I Krikkebjerghuse vil vi gerne sende en stor
TAK til alle, der i 2011 har fulgt de to små
husmandssteder og deres både tobenede
og firbenede beboeres liv og færden
gennem sæsonen. Vi er glade for den
hjælp, som vi har modtaget.
Det gælder både kalkning af husene, lugning af haverne, lapning af tøj, den fine
uldklokke der er blevet strikket til Sørine,
de stakkevis af brænde der er blevet
hugget og meget mere.
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Desuden har det været en fornøjelse at
opleve, at der er blevet arbejdet ihærdigt
med klining af Tystruphusets staldbygning.
Så mange tak for al hjælpen. Den sætter
både Sørine og nabo Sirid stor pris på.
Sirid er Sørines nabo, der er flyttet ind i
Tystruphuset. Hun kaldes også Sirid Sødtand, fordi hun er glad for det søde og
Synske Sirid, fordi hun kan spå i kaffegrums. Så hvis der er nogen, der vil vide
lidt om fremtiden, så tag ud og spørg Sirid. Hun er god til at forudsige fremtiden,
men husk at hun lever i 1860, så det er de
næste 150 år, hun bedst kan sige noget
om. Men hun kan vist også skue længere
frem i tiden, hvis bare kaffen er stærk nok.
2012 er her allerede og det er dejligt, for
også i 2012 kommer der til at ske mange
spændende ting i Krikkebjerghuse.
I februar kan I komme på besøg, når
Sagnlandet holder fastelavnsåbent med
dramatiserede rundvisninger den 18. og
19. februar. Læs mere i dette ASK.
I marts holder vi påskeåbent fra den 31.
marts til den 9. april. Desuden har vi påske- og forårsforløb for børnehaver og

skoler fra den 15.-30. marts og fra den
10.-27. april. Hvis I kender en børnehave
eller nogle lærere i de yngste skoleklasser,
så spred endelig budskabet om at der er
et skønt forløb i Krikkebjerghuse, hvor vi
bl.a. farver påskeæg med plantefarver.
Inden vi ved af det, er skovbunden fuld af
anemoner, og så er vi i gang med sommersæsonen. Den vil I også snart kunne
læse en masse om på vores hjemmeside.
Laugsaktiviteter
I løbet af vinteren og foråret mødes landbolauget i Gilderummet den anden lørdag
i hver måned. For tiden bliver der lappet
tøj og syet om på noget af det gamle, så
alle landbohusenes beboere kan være fine
i tøjet i den kommende sæson. Desuden er
der brug for hjælp til at få strikket sokker
til både små og store husmandsfødder.
Hvis du har lyst til at være med i dette syværksted eller høre om andre af landbolaugets aktiviteter, så kan du skrive til
landbolaugets kontaktperson Anna Puggaard anna.puggaard@mail.dk eller til
landbohusenes områdeleder Lotte Rask
lra@sagnlandet.dk.
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Ønsker fra Krikkebjerghuse
Skulle nogen af jer ligge inde med gamle
ting og sager, som I ikke længere har brug
for, så kan det være, at de skal ud til
Krikkebjerghuse. Der er fortsat ting, som vi
altid kan bruge i Krikkebjerghuse. Det er:
§ Gamle karter og spindetene
§ Træspande
§ Gamle keramikskåle og fade i både
store og små størrelser
§ Træbørster
§ Haveredskaber, der ligner noget fra
1800-tallet
§ Sivsko og gamle træsko
§ Malkekranse
§ Kaffemøller
Vi tager gerne imod.
Vi ses i Krikkebjerghuse - Landbohilsner fra
Lotte/Sørine og Nina/Sirid

SAGNLANDETS TURE I FORÅRET
Fastelavnsridt som i gamle dage
I weekenden 18.-19. februar 2012 inviterer Sagnlandet Lejre alle friske børnefamilier og bedsteforældre til at deltage i
en anderledes og sjov fastelavnsoplevelse.
Her slår vi dørene op til vores hyggelige
husmandssteder Krikkebjeghuse, hvor I kan
opleve fastelavn som i 1800-tallet.
”Guds fred og vel mødt”, siger vores husmandskoner som modtager jer og som i
anledning af fastelavn har klædt sig ud
som "Vinter". Fru ”Vinter” fører os rundt til
Sagnlandets 3 hyggelige gårde, hvor vi
bydes indenfor af to andre udklædte personer, nemlig "Sommer" og "Barselskonen".
Ved hver gård fortæller disse spøjse skikkelser om deres gamle fastelavnsskikke,
som de blev gjort for 200 år siden.
I dag er det de færreste af os der helt er
klar over, hvad baggrunden er for vores
tøndeslagning, fastelavnsris og udklæd-
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ning. Men disse aktiviteter bygger på en
ældgammel tradition, der netop er udsprunget af vores fortid som bønder. Anderledes er det med Sagnlandets husmænd og –koner. De er ikke i tvivl om
hvad og hvorfor de fejrer fastelavn. For
kun gennem disse aktiviteter kan de drive
den magre vinter på flugt og lade den
frugtbare sommer vende tilbage. Derfor,
kom og vær med og se om det lykkedes
os at få vinteren jaget på flugt i år?
Ved hver gård prøver vi gamle lege og ritualer, som at ride ringridning med hanetræk (på kæphest) og slå katten af tønden. På sidste gård spiser vi 1800-tallets
fastelavnsboller med kaffe og saft til.
Velkommen til en dramatiseret tur i landbotidens sjove fastelavns traditioner, hvor
du kan blive klogere på dine egne.
Praktisk info
Turen retter sig især mod børn fra 5-10 år
og deres forældre/bedsteforældre, men
både større og mindre børn er velkomne,
ligesom alle børn er velkomne til at komme
udklædt og/eller medbringende eget fastelavnsris.
Fastelavnsturen starter to gange dagligt
kl. 12.30 og 15.00 fra Sagnlandets Butik.
Turen varer ca. 1½ time. Sagnlandets Butik er åben fra kl. 12.00-17.00.
Pris: Voksne: 75 kr. inkl. 1800-tals fastelavnsbolle og kaffe/the. Børn (3-11 år):
45 kr. inkl. 1800-tals fastelavnsbolle og
saft. Ingen tilmelding.

Vandets kræfter – Naturtur 4/3
Søndag den 4. marts tager Pil Bang Fagerberg os rundt i Sagnlandet på en naturtur om vandets kræfter. Pil fortæller om

vandets betydning for alt fra stenalderens
stammebåde til Ledreborgs Karpedamme.
Med travesko og varmt tøj kan du glæde
dig til en frisk og lærerig travetur. Turen
er især til voksne, men både børn og hunde i snor er velkomne til at trave med. Vi
afslutter turen med lidt varmt til ganen.
Praktisk info
Tid og Sted: Søndag 4/3 2012 kl. 13.00.
Mødested på P-plads foran Sagnlandet
Lejre. Turen varer ca. 2 timer.
Pris: 40 kroner (børn gratis i følge med
forældre). Ingen tilmelding.

Bag om Sagnlandet Lejre 15/4
Søndag d. 15. april inviterer Sagnlandets
direktør på en rundtur i Sagnlandet Lejres
fortid og fremtid. Mens vi går rundt i landskabet og undervejs besigtiger udvalgte
nye og gamle bygninger, hører vi om
Sagnlandets lange historie og udvikling siden den unge og visionære etnolog HansOle Hansen grundlagde stedet i 1964.
Undervejs kommer vi ind på, hvilke udviklingsmuligheder Sagnlandet i dag forfølger for at sikre, at nye generationer skal
få mulighed for at glæde sig over stedets
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fantastiske landskab, stemningsfulde historiske miljøer og formidling, der gerne skulle gøre os alle lidt klogere på historie og
vores egen rolle i skabelsen heraf
Praktisk info
Tid og Sted: Søndag 15/4 2012 kl.
13.00. Mødested på P-plads foran Sagnlandet Lejre. Turen varer ca. 2 timer og er
især for voksne, men børn er velkomne til
at trave med.
Pris: 40 kroner (børn gratis i følge med
forældre). Ingen tilmelding.

VENNEFORENINGENS FORÅRSUDFLUGTER – ”VENNER VISER VEJEN”
Fælles for de følgende udflugter, der er arrangeret af
Venneforeninger er, at tilmelding sker direkte til den
tur-ansvarlige ved mail – eller telefon- senest 10 dage
før turene
På tur til Nationalmuseet 15/3
Nationalmuseet åbner en udstilling med en
præsentation af mange genstande fra arkiverne. ’Danmark møder omverdenen’ er
titlen. Arkæolog Peter Steen Henriksen er
vores turleder. Han fortæller tillige om
Københavns fortid set fra metroudgravningerne.

På tur til Vestsjælland lørdag 28/4
– Storfolk i vikingetid og tidlig
middelalder omkring Tissø
Det centrale Vestsjælland omkring Tissø
har været et vigtigt centrum for magt og
kultur med mange spor fra jernalder, vikingetid og på overgangen til kristentiden.
Igen var Hvidefamilien aktiv.
Vi skal se på helleristninger, runesten,
stormænds-anlæg og kirker og lidt natur.
Praktisk info
Start kl. 10. på P-plads over for Lejre Station. Kom i god tid. Vi medbringer selv
mad og drikkelse og kaffe. Pris 50 kr. Vi
deles om kørselsudgifterne.
Vi kører i egne biler og tager dem med,
der ikke selv kører. Tilmelding og ønske
om kørelejlighed senest den 16. april til
Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk.

Praktisk info
Gratis. Tilmelding til Tove Binzer senest 5.
marts på tove.binzer@gmail.com
Vi mødes i forhallen til Nationalmuseet
lørdag 15/3 kl. 13.50.
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Man kan også slutte sig til ved Kastrup
Lufthavn på P-pladsen ved Statoil tanken
kl. 10. Fortæl hvor I slutter Jer til. Vi deles
om kørselsudgifterne.

FORNYELSE AF MEDLEMSKAB 2012
OG KONTINGENT

På tur til Skåne mandag 11. juni –
jernalder, vikingetid og tidlig kristen tid
I Skåne skal vi se den samme slags udvikling som i Vestsjælland i egnen omkring og
øst for Lund omkring Romeleåsen. Vi besøger stedet hvor den store jernalderby Uppåkra lå og følger Romeleåsen fra Dalby
kongsgård og kirke. Op gennem bøgeskov
til den vide udsigt og ned igen mod nord
til sand, grus og fyrreskov til Everlövs kirke
på sandtungen. hvor de måske dyrkede
solen, kalkmalerier

Kalenderen siger nu det herrens år 2012
e. Kr. Det betyder at en ny og aktiv sæson
i Sagnlandet Lejre står for døren med oplevelser for både store og små. Det betyder også, at det er tid til fornyelse af
medlemskab af Sagnlandets Venner i Lejre, så du kan være med, når vi for alvor
slår dørene op til Påske d. 31. marts, hvor
vi sætter fokus på påskens mange traditioner i 1800-tallet.
I 2012 forhøjer vi voksen-medlemskab
med en femmer, idet vores almindelige billetpris for voksne reguleres med samme
beløb. Til gengæld er prisen uændret for
børn. Kontingent for en hel sæsons oplevelser, nyhedsbreve og medlemsfordele
bliver i 2012:
§ Medlemskab, voksen: 195 kr.
§ Medlemskab barn (3-11 år): 85 kr.

Er vi heldige, er der fugle ved Vombsjön m
fugletårn, indlandssand og klitter med militær og store kvæghjorde.

Medlemskab af Sagnlandets Venner i Lejre kan ikke kombineres med individuelle
sæsonkort eller andre rabatordninger.

Praktisk info
Start kl. 9. på P-plads over for Lejre Station. Vi kører i egne biler og tager dem
med, der ikke selv kører. Vi medbringer
selv mad og drikkelse og kaffe. Pris pr
deltager 50 kr. (børn gratis m. voksen).

Kontingent betales via netbank til:

Tilmelding og ønske om kørelejlighed senest den 1. juni til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk

Danske Bank: Reg.nr.:3429.
Kontonummer: 3429544475
Anvend
betalingskode:
+86214768<

+73<

Angiv: ”SV + Navn + Adresse + antal
børn og antal voksne”, der betales for.
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Evt. frivilligt bidrag: Ønsker
du at støtte Sagnlandet Lejre
med et frivilligt bidrag på
min. 50 kr. ud over kontingent, således at Sagnlandet
Lejre kan opnå momskompensation anføres dette ligeledes ved betaling. Læs
mere om betydningen af dit
frivillige bidrag i afsnittet
”Tak for frivillige bidrag”
længere fremme i dette ASK.
Indbetal kontingent og evt.
frivilligt bidrag senest 6.
marts 2012.
Når vi har registreret din betaling vil medlemskort 2012 ligge klar i Butikken til udlevering i forbindelse med jeres besøg.
Da der kan forekomme forskydninger mellem indbetaling og vores modtagelse af
oplysninger fra bank, er det en god ide
ved første besøg at medbringe dokumentation på betaling i form af kvittering eller
PBS-udskrift.
Det får du for dit kontingent
§ Gratis adgang til Sagnlandet Lejre
sæsonen i gennem.
§ Mad og drikke ved vores traditionsrige forårs- og efterårs indsatsweekender for medlemmer.
§ Invitation til årsfest i august med grillbuffet og underholdning for foreningens medlemmer.
§ Foredrag i marts i forbindelse med
årsmødet.
§ Medlemsbladet ASK, der udkommer
3 gange årligt. Heri annonceres sær-

lige aktivitetstilbud for Foreningens
medlemmer, ligesom aktivitetstilbud
løbende udmeldes på Venneforeningens hjemmeside.
§ Gæsterabat, når du inviterer et par
af dine venner eller kollegaer med.
Som medlem af Sagnlandets Venner
kan du tage op til 6 ikke-medlemmer
med til reduceret entrépris. Vi trækker 10 kr. fra billetprisen for hver
gæst du medbringer.
§ Rabat ved køb af skræddersyet oplevelsestilbud for din familie og venner. Vi giver 20 % i rabat på et familiearrangement. Du kan bestille et
skræddersyet
arrangement/oplevelsestur i vores eventafdeling
hos
Leonora
Thofte
(event@sagnlandet.dk, tlf. 4642
4942).
§ 20% rabat i Butik på varer produceret i Sagnlandets værksteder.
Det går kontingentet til
De 80 % af kontingentet går til Sagnlandet til dækning af fri entre og administration. De 20% af kontingentet går til Venneforeningen. Her træffer foreningens bestyrelse beslutning om, hvordan de indkomne kontingentmidler bedst anvendes –
både til gavn for medlemmer og for Sagnlandet Lejre.
En fast post er udsendelse af dette nyhedsbrev, og da portoen stiger og stiger
er det et kedeligt sted, at anvende pengene. Derfor appellerer vi om, at I ved
kontingent betaling oplyser, at I gerne
modtager ASK pr. mail i stedet for. Det
sparer foreningen mange penge, som vi
kan bruge til noget sjovere end porto.
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Modtag ASK pr. mail og hjælp foreningen
til flere midler til aktiviteter
Derfor, hvis du ikke allerede
modtager ASK elektronisk –
så send en mail til
svl@sagnlandet.dk
med
overskriften: ”JA TAK –
send ASK elektronisk”. Oplys dit/jeres navne, adresse
samt den/de e-mailadresser
I gerne vil modtage ASK på
i 2012.
Så kan foreningen i stedet frigøre flere
midler til kurser og indkøb af alskens materialer til brug for de frivillige laugs aktiviteter, der gennem deres indsats støtter
op om Sagnlandets arbejde. Her bistår
frivillige Venner f.eks. med at passe haver,
smedes historiske genstande, flette hegn,
kline og kalke Sagnlandets mange huse,

reparere eller sy dragter osv. osv.
Og husk - som medlem kan du til hver en
tid rette henvendelse til bestyrelsen med
forslag til gode formål og aktiviteter, som
du synes, at bestyrelsen burde overveje at
støtte til gavn for Center og medlemmer.
Det betyder en Venneforening for
Sagnlandet Lejre
For en selvejende institution som ”Sagnlandet Lejre – Historisk-Arkæologisk Forsknings- og Formidlingscenter ” er en stor og
engageret støtteforening et værdifuldt aktiv på flere måder:
I forhold til vores offentlige bevillingsgivere (Undervisningsministerium og Kommune) signalerer en stor og engageret
støtteforening folkelig opbakning til
Centrets arbejde med forskning, formidling
og undervisning i vores forfædres levevis.
For medarbejderne er medlemmernes interesse for – og for mange medlemmers
vedkommende også praktiske bistand til –
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vores arbejde til inspiration, glæde og
værdifuld hjælp.
Sidst men ikke mindst ser vi medlemmerne
af Sagnlandets Venner som gode ambassadører for vores arbejdsplads, når I
blandt familie, venner, arbejdskollegaer
mv. fortæller om jeres oplevelser i Sagnlandet Lejre. Det spreder sig som ringe i
vandet og betyder ofte nye gæster eller
endda nye medlemmer til foreningen.
Lars Holten, direktør

TAK FOR FRIVILLIGE BIDRAG
Kære Vennemedlemmer. Jeg vil benytte
årsskiftet og den kommende sæson til at
takke alle de af jer, der i 2011 valgte at
give et ekstra, frivilligt bidrag til Sagnlandet Lejre ud over kontingentet.
I 2011 modtog Sagnlandet til sammen ca.
8.500 kr. fra i alt 110 donatorer, heraf
mange fra Venneforeningen.
De enkelte bidrag fra 50 kr. og opefter er
vigtige for Sagnlandet Lejre, idet de betyder at vi som almennyttig institution efter
ligningslovens § 8a hermed er berettiget til
at modtage momskompensation, såfremt vi
hvert år kan dokumentere mere end 100
frivillige bidragydere, der minimum giver
50 kr. pr. m/k.

Et frivilligt bidrag på minimum 50 kr. bidrager således til at Sagnlandet Lejre bliver berettiget til at modtage et langt større beløb i momskompensation.
Størrelsen af sidste års momskompensation
kender vi ikke på dette tidspunkt af året,
men i et senere ASK vil jeg naturligvis fortælle om, hvad jeres bidrag har udløst af
momskompensation.
Men endnu engang tak til alle jer, der også på denne måde støtter op om Sagnlandet Lejres økonomi.
Lars Holten, direktør

Side 19

ASK 1

HUSK J
Fornyelse af medlemskab 2012
Medlemskab, voksen: 195 kr. Medlemskab pr barn (3-11 år): 85 kr.
Kontingent betales via netbank til: Danske Bank: Reg.nr.:3429. Kontonummer: 3429544475. Anvend betalingskode: +73< +86214768<
Angiv ”SV + Navn + Adresse + antal børn og voksne”, der betales for.
Evt. frivilligt bidrag
Ønsker du at støtte Sagnlandet Lejre med et frivilligt bidrag på min. 50 kr.
ud over kontingent, således at Sagnlandet Lejre kan opnå momskompensation anføres dette ved betaling. Husk det er antal bidragsydere, der er afgørende for momskompensation. Overvejer du at give mere end 50 kr., så er
det mere fordelagtigt at lade to personer donere 50 kr. hver i stedet for at én
person giver f.eks. 100 kr.
Modtag ASK pr. mail og spar Foreningen porto udgifter
Portoen stiger og stiger. Derfor, hvis du ikke allerede modtager ASK elektronisk – så send en mail til svl@sagnlandet.dk med overskriften: ”JA TAK –
send ASK elektronisk”. Oplys dit/jeres navne, adresse samt den/de e-mailadresser I gerne vil modtage ASK på i 2012. Så hjælper du Foreningen med
at sikre flere penge til aktiviteter i stedet for til porto J
Tilmelding indsatsdag 24/3

Tilmeldingsblanket til indsatsdag lørdag 24.marts 2012
Tilmelding
senest Vi delta16/3 til Lars Holten: ger (sæt x)
lah@sagnlandet.dk
Lørdag 24. marts

Vi kommer Vi deltager i
(antal voks- festmiddag
ne/børn)
lørdag (antal)
/

Navn

Tlf.nr.

Adresse

E-mail:

Vi vil overnatte til
søndag
(angiv
voksne/børn)
/

Næste ASK kommer april 2012
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