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                ASK 2016 november 2              
   Sagnlandets Venner i Lejre  

                  
                                

Indkaldelse til  
 

Årsmøde 14. marts 2017 
 

Hermed indkaldes til Årsmøde i Sagnlandets Venner i Lejre 14. marts 2017 kl. 18. 
Mødet foregår i kulturhuset Felix i Lejre. Dagsorden efter vedtægterne. 

Årsberetning findes længere fremme i dette ASK. 
 

Hvis I har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen, er I velkomne                                            
I bedes sende navn og kontakt info til formanden senest 1. marts.  

 
Forslag til diskussion på mødet sendes også til formanden senest 1. marts 

på svl@sagnlandet.dk  
 

Efter mødet er der som sædvanligt et godt foredrag.  
I år ved Lise Bertelsen, der er ekspert i Vikingetidskunsten og dens stilarter.  

Vi skal følge de typiske slyngede motiver  
og deres betydning på deres vandring over tid.  

 
 

Vi har fortalt om det før, men Nu er det snart!! 
SAGNLANDET holder JULE-ÅBENT i tre weekender  

 3-4, 9-10 og 17-18 december 
Gratis adgang 

 
Tak til de Venner, der allerede har meldt sig til at hjælpe.                                                 

I er blevet fordelt til de forskellige opgaver, men der kan godt bruges flere. 

Har du lyst, skriv en mail til formidlingsansvarlig Ane Jepsen adj@sagnlandet.dk . Skriv kort 
hvilket værksted eller opgave du gerne vil deltage i, hvilken dato og tidsrum I kan og hvor 
mange I kommer. I skal være på tæerne og hurtig komme ind i arbejdet, men det får I 
instruks i.  I får hurtigt svar.  Vi behøver hænder til hjælp i:   
Tinsoldatværkstedet – I Landbohusenes huggehus – udendørs i landbodragt, men 
hyggeligt og en rigtig mande-hygge værksted.                                                            
Bolsjeværkstedet – Indendørs i Sortehus – der er forrygende travlt med duftende og dam-
pende varm sukker masse, som vi laver bolsjer og slikpinde af til gæsterne.                           
Lysværkstedet i Lille Pot– hvor vi ruller lys af duftende bivoksplader. Vi fortæller om lys i 
gamle dage og sælger honning, vokslys og andre gode sager. Køligt – men ild i ildstedet! 
Dragværksted og Potteri – har brug hjælp med at lave lerfigurer og pakke dem fint ind 
eller til at slynge, flette, slendre eller væve bånd i Dragtværkstedet. Her er det indendørs. 

Store børn er velkomne til at komme med og hjælpe til. Men husk at vi har travlt, så det er 
bedre at kommer som almindelig gæst til jul, hvis I gerne vil have små børn med.                     
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Valget ved årsmødet 2017 - til bestyrelse, suppleanter og revisor 
Formanden og David Zennaro er på valg i 2017, mens Lillith Andersen og Hans Faartoft 
først er på valg i 2018. Lars Holten er Sagnlandets faste repræsentant. Alle suppleanter og 
revisorer er på valg. Suppleanter har været Birgit Green (Harpestrengs Have), Jo Kruse 
(Stenalder), Mette Bendsen (Jernalder), Henning Harbo (Smedene), Tove Binzer og Peter 
Schneidermann. Revisor var været Steen Thyrring og revisorsuppleant Lis Frost Holde. 
Mette har holdt Hans’ plads en del af året. 

Dagsorden bliver efter vedtægterne som vi plejer                                                                                       
1.  Valg af dirigent                                                                                                                            
2.  Valg af referent                                                                                                                                      
3.  Beretning fra det forløbne år   (formandens beretning sammen med laug og grupper)                       
4.  Godkendelse af det reviderede regnskab (Sagnlandets direktør)                                                             
5.  Indkomne forslag                                                                                                                                        
6.  Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter og fastsættelse af kontingent 
og 7. Præsentation af Sagnlandets repræsentant (Direktøren og formanden)                           
Valg   Dirigenten styrer valghandlingen                                                                                                  
8. 9 og 10. Valg af formand, Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Valg af suppleanter                          
11 og 12.  Valg af revisor og revisorsuppleant                                                                                                    
13.  Eventuelt 

 

Årsberetning for 2016  
Beretningen for Sagnlandets Venner i Lejre for 2016 består af flere bidrag fra formand, 
laug og andre.  Sagnlandets direktør skriver en særlig beretning.                                                                    

2016 har været et godt år for Vennerne med mange opgaver. Selvfølgelig har der også 
været et par besværligheder.  

Lars Holten vil fortælle om, hvordan året har været for hele Sagnlandet i sin beretning. TVs 
Sommer Summarums børneudsendelser i en hel uge trak massevis af børn med forældre 
og bedsteforældre til, og det gjorde de forskellige festivaler og særlige aktiviteter også. 

Først nogle fakta om hvor mange Venner vi er, og hvem der er med til hvad.                           
Ved udgangen af sæsonen 2016 var vi 192 voksne betalende medlemmer (over 11 år) og 
38 børn mellem 3 og 11. Samlet lidt færre end i 2015, men der var flere i voksen-gruppen, 
fordi mange af 2015-års børnene var blevet voksen-medlemmer, og der er kommet en 
håndfuld nye medlemmer til. 

Tove Binzer og Anette Lydolph Larsen blev ved årsmødet udnævnt til æresmedlemmer af 
foreningen for deres mange års indsats.  

Frivillig koordinator fra Sagnlandet er Peter Rahbek Poulsen prp@sagnlandet.dk  

I områderne arbejder laug og grupper direkte sammen med Stig Claussen, Jutta 
Eberhards, Laurent Mazet, Christine Sonne Jensen, Ida Demant og Inger Hebøll fra Driften. 

Og så er der alle de ansatte i Sagnlandet, som vi også har kontakt med i butik og cafe, i 
Driften og Administrationen (medlemmer, regnskab), og de mange unge undervisere. 

I foråret genoplivede vi en lille vejledning i omgang i laug og med område-ansvarlige, 
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med andre laug og besøgende. Samme slags vejledninger findes andre lignende steder, 
og i Sagnlandet findes det også for de ansatte.   

Kontaktpersonerne til laug og grupper er Lilith Andersen i Stenalderlauget, Mette Bendsen 
holder kontakten i Jernalderlauget, Birgit Green i Harpestrengs Havelaug, Holger Trankjær 
hos Smedene, Jutta Eberhards hos Vikingerne og Kaj Nielsen ved Landbohusene. 
Sagnlandets Sygruppes kontakt er Ida Demant i Vævestuen.  

I laugene er der sammenlagt 40-50 medlemmer. Ikke alle kommer hver gang, og nogen 
begynder midt i året, men der er også en lille håndfuld, som har brugt rigtig mange dage. 

Fra næste år vil laugene få to-sidede visitkort med billeder til at uddele til de besøgende, 
der falder i snak, når laugene arbejder derude, og som måske vil i nærmere kontakt. 

Landbohusene   Smedene  Stenalderen  

 

Havelauget 

 

Vikingerne 

 

Jernalderen 

Medlemssystemet  -   tilmelding og database    

Der har været problemer med vores medlemsdatabase et stykke tid, både for tilmelding 
via hjemmesiden og i selve databasen. Det var ikke bare et, men flere problemer, der 
spændte ben for hinanden. Vi beklager, at nogen af Vennerne har oplevet, at ting tog tid 
eller gik i vask. Det skulle være rettet op.  

Medlemsregistret er lige nu blot et meget enkelt, men fint funktionelt excel system. Vi 
mener at have styr på alle, som har betalt i 2016, og er nu begyndt på 2017 versionen, for 
der er da nogen, der allerede har meldt sig til og betalt. Det går aldeles udmærket med 
vores begrænsede medlemstal og brug af listige koder. 

E-mail- og postadresserne er hovednøglerne. Der er tre hovedgrupper                                              
* medlemmer der ønsker al info med post                                                                                                
* e-mails med kun en person knyttet                                                                                                                   
* flere personer knyttet til samme mail                                                                                                    

Alle personer med samme adresse og samme e-mail får 1 postforsendelse eller 1 mail. Hvis 
der er børn på listen med egen mail, får de også, indtil nogen siger fra.                                         
Vi sender medlemskort med posten for de allerede tilmeldte inden jul. Næste sending i 
januar-februar. Så sparer vi lidt på posten. Derefter kommer medlemskort løbende. Driften 
ved Kasper Sloth Nielsen står for register, årskort og udsendelser. 



4  

Vennedage i Sagnlandet 

I butikken krydses Vennerne af hver gang vi kommer i åbningstiden. I år krydsedes 702 
voksne og 88 Venne-børn besøg af. Til det kommer Vennedage ved juleåbent og 
indsatsdage og laugsdage uden for åbningstid. Skønsmæssigt over året omkring 5-600 
yderligere besøgsdage. I alt omkring 1200-1300 besøgsdage, korte og lange.  

   

             Forsommer         Sensommer                          
 Leslåning 8            Årsfest 60 

   Forår                                             Efterår                     
Indsatslørdag 65               Indsatslørdag 70                                                                          
                                                                           
 Årsmøde 34     Juleåbent ca 25                     
                                                                   
          Vinter traveture 

Vennerne er med på helt forskellig måde. 
Nogle kommer og nyder området med 
unger og flere generationer (obs: der 
kommer snart bedre bænke).    

Vi tror, at næsten alle medlemmer i årets 
løb besøgte Sagnlandet, og mange fandt 
tid og krudt til at være med flere gange, 
nogle rigtig mange gange.  Der er flest 
børn med til indsatsdage og årsfest. 

Imellem årshjulets store dage ligger alle 
laugsdage og andre dage 

Vævestuen                                                                                                                                             

Vævestuens vinduer og døre har fået en omgang med kost og spand og pensel i 2016.   
Nu er de udvendige vinduer mod vejen og en af gavlene og de to store døre udbedret, 
vasket, slebet, oliet, kittet og malet grønne på den rigtige måde med forskellig 
Vennehjælp og ekspertise.  Mindst 8 Venner var involveret. 

 

Den udvendige trappe og balkonen 
bliver udskiftet i løbet af vinteren, så 
den bliver til at bruge sikkert igen.  

Der er stadig meget at gøre i 2017 
med resten af vinduerne og døre 
udvendig og indvendig, også oppe i 
gavlene.  

I solskin er der et sandt virvar af lys og 
skygge ved gavlen. 

 

Leslåning 

Lørdag d. 18. juni var der leslåning i Jernalderen, i fællesskab med Kildeengens Høslæt-
laug fra Danmarks Naturfredningsforening. Det organiseredes af Tove Binzer og 
Jernalderen.  

Dagen blev fyldigt omtalt i Flyve ASK i juni.  På laugsdagen forinden havde Jernalder 
lauget opsat høtørringsstativer, så der også var mulighed for formidling om høtørring og 
brug af høet. Der blev slået længst i øst, hvor græsset næsten var 1 m højt. Midt i 
Jernalderen havde Driften forinden slået med maskine, og stagerne til stativerne var 
forberedt. Adskillige deltagere kom med egen le, men fra Grejbanken var der bl.a. 4 helt 
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nye leer og høriver til brug f.eks. ved arrangementer som dette. Så udstyret var i orden, 
ligeså frokosten fra Sagnlandet. Senere gik leslåerne til Landbohusene og slog.  De der 
kom forbi og var interesserede, fik en lille snak og en fortælling. Til næste år kan de også få 
et visitkort med. 

Vi håber, leslåningen bliver et fast indslag i (for)sommerens program. Gerne med en 
masse nye deltagere. Hvert år er der et par stykker mere, der lærer teknikken, og vi køber 
flere leer til Grejbanken. 

Bænke 

 

Bænkene i Sagnlandet er ikke, hvad de har 
været. Der er brug for nye og flere og højere.            

De gamle bænke søger nærmest ned i jorden og 
bliver alt for lave.   På nogen af de synkende 
bænkene sidder man næsten foldet sammen 

Det kommer der forhåbentlig til at ske noget ved 
næste år, har vi hørt.                                                      

Grejbanken 

Lejre Kommune bevilgede Vennerne 20 000 kr i foråret som et led i kommunens 
understøttelse af de frivillige gruppers arbejde. Den skulle bruges til at købe større grej for, 
som Vennerne kan bruge. F. eks leer til leslåning og større værktøj til bygning af Ovnhuset 
og waders til søerne. Alt skal mærkes og listes, og brugerne skal notere, hvad de låner, så 
tingene ikke bare lister ud i området og forsvinder blandt alt andet grej. I Multihuset har vi 
fået et opbevaringsrum til det. Der bliver nøgler eller kode til et lille antal af de Venner, der 
skal bruge grejet. Et vilkår fra kommunen er desuden, at vi skal låne ud til andre grupper, 
hvis de har behov. Frivillig koordinator Peter Rahbek er grejbankens koordinator. 

 

Luftfotos og Droneflyvning 

På en fin klar dag i begyndelsen af november kom Dansk Dronekompagni til Sagnlandet. I 
et par timer blev dronen sendt ud oppe fra Bakken ved Danselabyrinten.  

Formålet var at få billeder af de områder, som trænger til terrænpleje, så det kan bruges 
til at beskrive, hvad der skal gøres. Der er to slags områder at se på: de tørre overdrev 
omkring Skibssætningen med stor opvækst af især tjørn, og de våde områder, hvor der er 
en stor tilgroning langs kanterne og ude i vandet.  Desuden af Dansebakken selv (den er 
bunden af en issø!), Båldalen, Landbohusene, Værkstedsområdet og lejrskoleområdet.  

I løbet af vinteren skal der laves forslag til pleje og prioriteres. Der skal tales med 
kommunen om tilladelser, og der skal regnes på omkostninger. Og så skal der søges 
fonde. Der skal nok blive brug for Vennehjælp og grej. 

Nogle fra Sagnlandet og et par Venner udpegede, hvad der skulle fotograferes. 
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De fulgte dronen på skærm, 
når den forsvandt ud over 
området, og man bare hørte 
dens energiske brummen 
langt borte.  

Når dronen lettede og 
styrede ud over landskabet, 
var det næsten som når en 
jagtfalk letter og flyver af 
sted.  

Droneføreren viste 
dronen og styrepulten 
med skærmen frem. 

 
Beretninger fra laug og andre 
 
Stenalderlauget 2016  -  Lilith Andersen fortæller 
 
Traditionen tro startede året med en udflugt. Vi trodsede slud og glatte veje og kørte til 
Moesgård for at se deres nye oldtidsudstilling – dog ikke stenalderudstillingen – som først 
åbnede her i sommers. Turen kan stærkt anbefales til dem, der ikke har været forbi endnu! 
 

 
 

Forårssæsonen var fyldt med praktiske gøremål. 
Hytterne er der altid noget at gøre ved.  
 
Maglemosehytten på næsset var kollapset under 
Novembersnestormen, men mirakuløst lykkedes 
det at få den ”poppet op igen” som et andet 
pop-up telt. Grenstrukturen var ikke knækket, så 
der skulle kun mindre udbedringer til.  
 
Nivåhytten (den runde) i Athra er blevet gen-
opbygget helt fra bunden, mens Lollikhuse (den 
trekantede) stadig trænger til en kærlig hånd. 

Vi har også hældt jord på rødder på vejen igennem skoven fra Athra til næsset. Nogle af 
dem fungerer nemlig meget fint som snublefælder for publikum! Og vi har ryddet lidt ud i 
tjørnekrattet på samme strækning. Lidt indrømmelser må man give til komforten, også i 
stenalderen. Forårssæsonens sidste laugsdag gik med at fælde et par store træer hjemme 
i min have – og det var naturligvis ikke for sjov: Jeg har nemlig en del store kejserlinde 
stående – og af dem kan man producere førsteklasses lindebast. Det blev til 4 sækfulde.  
 
Og så kom den begivenhed, som vi stenalderfolk ser frem til hele året: Stenalderugen – 
Athra Gathering - i uge 29, med deltagelse af ca. 45 stenaldereksperter fra nær og fjern, 
hvor der blev bygget sivbåde, garvet skind, hugget flint, lavet perler af kirsebærsten, spist 
en masse god mad, udvekslet viden og gode historier og selvfølgelig formidlet en hel 
masse til publikum. Stenalderlaugets medlemmer deltager flittigt her, både som formidler 
ude i området – en del af de tilrejsende eksperter er ikke dansktalende, hvilket kan være 
en barriere for nogle publikummer – men så er det godt med nogle ”lokale”. Andre 
laugsmedlemmer deltager i kulissen og hjælper til med den megen logistik, der skal klares i 
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forbindelse med et så stort arrangement. Stor tak til alle! Stenalderugen kommer også til at 
løbe af stablen næste år på samme tid. 
Vi har været heldige at få nye medlemmer i lauget, hvilket så har betydet lejlighed til at få 
(gen)lært nogle af de basale teknikker indenfor stenalderens teknikker: Flinthugning med 
tilhørende samlingstur til Stevns, arbejde i træ samt knogle og gevir. Og så skal vi så småt til 
at kigge lidt på stenalderområdets nyeste tilføjelse: Det neolitiske (bondestenalder) 
område. Det ligger på en skråning midtvejs mellem jernalderen og stenalderen, og syner 
ikke af så meget andet end en rydning i skoven med et midlertidigt ildsted. Til at starte 
med skal vi bygge en rygeovn til foråret.                                                                                         
                                                                                                                                                     
Kontakt er Lilith G. C. Andersen, På Facebook i "Sagnlandet Lejres Stenalderlaug" 
annonceres alle aktiviteter.   mail lilith_gca@hotmail.com                                                                               
 

Jernalderen 2016   -   beretning ved Mette Bendsen               

På årsmødet i marts gik jeg ind i Venneforeningens bestyrelse som suppleant, men ikke 
længe efter spurgte vores laugsformand, Hans, om jeg midlertidigt ville overtage hans 
plads i såvel bestyrelse som kontaktperson til Jernalderlauget, eftersom han var meget 
hårdt ophængt arbejdsmæssigt. Derfor har jeg fået den ære at skrive lidt om 2016 i 
Jernalderlauget. 

Året startede op med noget kælderarbejde. Lethras køleskab havde nemlig mistet en 
væg under den forgangne vinters snefald. Vi brugte nogle af årets første laugsdage på at 
påbegynde reparation af den. I februar blev resterne af den nedfaldne væg fjernet, og i 
april blev der understøttet tag, rejst skelet til en ny væg og startet fletning af denne. 
Måneden efter gik kliningen af væggen i gang. 

I marts faldt laugsdagen sammen med indsatsdagen, hvorfor dagen stod i 
landsbyudpakningens tegn. Der var ikke mange laugsmedlemmer til stede, men vi fik 
heldigvis hjælp af andre Sagnlandsvenner. 

 

Om sommeren kan det godt være svært at samle folk til 
laugsdage, men i juni blev der holdt både laugsdag og 
leslåningsdag.  Til laugsdagen blev der dels blev nedlagt 
en del lindetræer, hvis bark blev lagt i blød til senere 
bastrebsfremstilling, og dels fabrikerede vi et antal 
høstativer til brug ved leslåningsdagen lørdagen efter.  

Det var anden gang den løb af stablen, igen med god 
hjælp fra professionelle lesvingere fra Kildeengens 
Høslætlaug. Vi håber på en gentagelse til næste år. 

I juli er der traditionelt ingen laugsdag, da de fleste er på ferie. Således også i år. I 
sensommeren, august og september, blev der snoet mange meter bastreb, som 
forhåbentlig vil finde anvendelse, når landsbyens nye hegnshus skal tækkes til næste år. 

I oktober gik der lidt bålhygge i laugsdagen, men efter frokost gik vi ud til vildstien (bag-
vejen ud mod Landbohusene, frem mod klude-egen) og fik med save og økser sikret fri 

mailto:lilith_gca@hotmail.com
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passage. På indsatslørdagen blev Lethra blev tømt og vinterklargjort. 

Alt i alt har vi, som vi plejer, haft det hyggeligt og rart, når vi har mødtes den anden lørdag 
i måneden. Ærgerligt nok har vi været noget ramt af lavt fremmøde til laugsdagene. 
Måske også mere end de forgange år. Til flere laugsdage har der kun været 2-4 
fremmødte.  

Det sætter en naturlig begrænsning for, hvad man kan give sig i kast med. Der kan jo 
være flere årsager til det lave fremmøde, også blot sammenfald af uheldige 
omstændigheder. – Jeg kender i al fald til, at selvom vi i min familie forsøger at reservere 
dagen, kan der let komme andre ting i vejen. Pt. er vi måske 7-8 familier/par/enkeltmed-
lemmer, som kommer regelmæssigt, og nogle få yderligere, som vi ser en gang imellem.  

Som det fremgår, er der helt sikkert plads til flere medlemmer i lauget; måske fik vi ”lokket” 
et enkelt kommende medlem til den forgangne indsatslørdag? Man er naturligvis ikke 
forpligtet på nogen måde til at komme hver måned, men hvis nu der var endnu flere, der 
havde lyst til at deltage bare nogle gange, ville sandsynligheden for at vi kan få samlet 
nok folk de enkelte laugsdage til rigtig at rykke noget, vokse. Så her til sidst skal bare lyde 
en opfordring til at dukke op til en laugsdag og vær med!                                                                             
                                                                                                                                                        
Kontakt er Mette Bendsen, mail  jernalder@sagnlandet.dk  

 
Nyt byggeri i Jernalderen i 2016 - hegnshus fra Hjemsted Banke (ca.200 e.Kr.) 
 
Bygning af en nyt formidlings- & facilitetsbygning i Lethra begyndte i løbet af 2016.                   
I 2017 fortsætter vi med opbygning af hegnshuset langs sydsiden af Lethras forte.  
Projektet opfylder 3 formål. 
 

 

1) at skabe et mere åbent læ- & skyggested for 
vores fortidsfamilier, for at formidle om 
madlavning med smagsprøver for flere gæster 
end i selve husene.    
 
2) at formidle om tømmerarbejde og 
samlingsmetoder i jernalderen med en lineær og 
modulær bygning støttet på et kvæshegnsforløb, 
hvor både gæster & fortidsfamilier kan inddrages i 
forskellige arbejdsprocesser (udhugning, samling, 
stolpeparrejsning), og                              

            
3) at mangfoldiggøre landsbyens bygningstyper med en nyttig facilitetsbygning som 
huggeplads i læ til fremtidige husbygningsprojekter, eller som aktivitets-/ undervisningshall 
for flere skoleelever i regnvejr.  
 
Sønderjyske jernalderhuse om en kvadratisk gård i læ har muligvis sat sit langvarige præg 
på de traditionelle U-formede gårdsanlæg i det moderne Danmark.                                                
                                                                                                                                                     
Laurent Mazet, Sagnlandet 

 

mailto:jernalder@sagnlandet.dk
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Vikingerne på Ravnebjerg  - det gode Ravneliv 2016 ved Jutta Eberhards 

I vikingeområdet Ravnebjerg har der igen været en veloverstået sæson. Der har været 
mange glade gæster, unge og gamle. Det gælder både i formidling og i undervisningen. 

Vennerne hjalp til igen med at indrette Ravnebjerg, hvor det altid er en udfordring at bikse 
rundt med de store telte. Op kom de alle sammen i samlesæt i god ro og orden. I 
forsommeren byggede vi en fin røgovn under halvtaget, der efterfølgende blev afprøvet. 
Den duer godt!  

 

I uge 28 stod Vennerne klar igen at være 
med til at brødføde ca. 110 vikinger, der 
var kommet for både at tinge, handle, 
formidle og lave krigertræning. Det er 
altid en stor mundfuld, at lave mad til så 
mange mennesker. Uden Vennerne 
kunne vi ikke opretholde dette koncept. 
Så tak for en god indsats.                               
Uge 29 stod igen i Sorø-vikingers tegn, 
hvor også vores hollandske og tyske 
venner og tatovøren Erik og hans familie 
kommer. Det er en dejlig tradition.  

I efterårsferien fik vi også hjælp og støtte fra Vennerne. Det er skønt og giver luft under 
vingerne. 

Ved Indsatsdagen var det så tid igen at pakke en hel sæson ned. Vi nåede meget, og alt 
er markeret til dominospillet til næste år …!!! Det er altid lidt sørgeligt at afslutte en sæson, 
fordi det også betyder farveller, dog heldigvis også på gensyn. Vi nåede også lige en 
lysestøbningsdag den 12.11.  

Næste år bliver særligt og sjovt og udfordrende. Vi har fået at vide, at det store byggeri af 
Kongehallen kommer i gang i sensommeren. Ravnebjerg skal flytte til bakken ved ride-
banen, og det gælder både markedspladsen og Gården. Stedet skal være vikingernes 
hjemsted i en overgangsperiode på mindst 3 år. Det skal kunne rumme 2 lejrskoler sam-
tidigt og selvfølgeligt også vores formidlingsaktiviteter. Så der skal sikkert flyttes og bygges 
nogle hegn, ovne skal bygges, huggebåse oprettes, ildsteder, huggetelt og smedetelt skal 
indrettes og …. tusinde af andre ting, der skal til for at have en fungerende plads. Det får 
vi brug for meget hjælp til. Så mon Venner og Lauget kan afsætte tid og lyst og arbejds-
kraft til at være ved vores side? Det vil være skønt. Jeg melder ud, hvornår og til hvad vi 
har brug for støtte.  Tak for hjælpen i år.                                                                                         

Kontakt erJutta Eberhards, Facebook ’Vikingelauget Ravnebjerg’, mail 
vikinger@sagnlandet.dk                                             

            

 

mailto:vikinger@sagnlandet.dk
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Beretning fra Landbohusene  -  ved Kaj Nielsen 

Landbohusene er nu klar til at modtage julegæsterne. 

På indsatsdagen fik vi stablet og hugget brænde, så der kan støbes tinsoldater. 
Huggehuset er blevet ”støvsuget”, og smugkroen kan blive varmet op til hygge 
julehistorierne.   

Der blev klippet frøhoveder af nogle af stauderne, så de ikke frø-spreder sig. Der var også 
en lille hidsig bestand af invasive karteboller. 

 

 

Der er også sket meget andet i år.  

Loen har fået sat brædder på gavlene og er 
blevet tjæret. I løbet af sæsonen er haverne 
blevet passet med bl.a. klipning af buxbom-
hækkene. Og nogle hegn er blevet flettet.              
De pil der blev plantet for et par år siden er nu 
klar til at blive høstet til mere hegn.  

Vinduer, døre og udvendigt træværk blevet 
malet. Så nu står husene og knejser.  

I værkstedet er haveredskaberne blevet ordnet 
med ophæng, og der kommer lidt grej fra 
Grejbanken. 

Man kan også mærke, at der lejlighedsvis er kommet mand i huset. Værkstedet bliver 
flittigt brugt til at fabrikere husflid m.m. 

Der er blevet udarbejdet en vedligeholdelsesplan for området. Så nu har vi fået et 
værktøj til bedre løbende at kunne håndtere arbejdsopgaverne. Det vil bl.a. betyde, at vi 
får sat gang i renovering af lerkliningen. Den skal skrabes ned til fast bund og bygges op 
igen. Fældning og beskæring af træer og buske er også en stor udfordring i det 
kommende år. Der er også planer om at rydde træer omkring gadekæret, som har 
Sagnlandets eneste fine lillebitte sure hængesæk. 

Vi har bl.a. planer om at se på de originale huse på Frilandsmuseet.  

Så vi håber, at der vil komme flere med i Landbogruppen. 

Der har været et godt samarbejde imellem Venner og Christine og Theis. Men vi ser også 
frem til at Lotte kommer tilbage fra barsel.                                                                                        

Kontakt er Kaj Nielsen           e-mail landbohuse@sagnlandet.dk 

 

Harpestrengs Havelaug   -   ved Birgit Green 

Havelauget holder ved som de plejer både i haven og flere steder rundt omkring. Der er 
også givet viden videre til de nye i Landbogruppen. Kontakt er Birgit Green og e-mail er 
harpestreng@sagnlandet.dk  

mailto:landbohuse@sagnlandet.dk
mailto:harpestreng@sagnlandet.dk


11  

 

Vi er en lille håndfuld trofaste lugekoner/mænd, der 
mødes onsdag, hvis ellers vejret tillader, samt på 
laugsdagene sommeren over. 
 
Sommeren er gået med at luge og tale med 
gæsterne (som sædvanligt). 
 
Vi har stor glæde af vores informationsplancher over 
Harpestrengs Have.  De befinder sig i boksen, som vi 
har siddende på lågen ind til haven. De kan tages 
med rundt. De er på dansk, engelsk og tysk.  
 
Kasper har lovet os en på italiensk også. På billedet 
studerer Helle-Majken og jeg sammen med Kasper 
nogle rettelser på den tyske. 
 

I efteråret har vi fjernet de nedslidte bænke – når man først havde sat sig, var det svært at 
komme op igen. Så vi har fået lovning på nye og højere bænke til foråret. 
 
Til foråret skal vi også i gang med at indsamle materialer til hegn, igen, igen. Der skal 
fornys ind mod vikingerne og ned mod Videsøhus. 
 
I Farvehaven er der her i efteråret gravet rødder af Krap, Trenervet Snerre og Hvid Snerre 
op og lagt til tørre. Samt sat nye stiklinger. Så nu er det Fria’s opgave at anvende dem til 
at farve med. Planterne i haven bliver brugt til formidling, når der fortælles om farvning. 
 
Mange af de besøgende i Harpestrengs Have og Farvehaven går i dybden og bruger tid 
på at diskutere, hvilke planter de selv har hjemme i haven, eller hvad de kender og bruger 
eller ønsker sig. 

Kontakt er Birgit Green, mail harpestreng@saglandet.dk 

 

Smedelauget  -  ved Holger Trankjær 

Smedene har fuldt op af interesserede folk og masser at lave, bl. a nyttige ting på 
bestilling til andre i Sagnlandet som gryder og trekanter og stegespyd.                                                        

Smedene har dog været usædvanligt optagede af uvedkommende sager som privatliv 
og arbejde på det sidste. 
 
Der er også en ny oldermand under oplæring. Ingen ringere end uddannet kunstsmed 
Andrea Oxenbøll Oster, der fik vakt sin interesse for varmsmedning i bl.a. Sagnlandet, og 
derefter udstod fire års uddannelse i Nordsverige. Andrea er nu i færd med at etablere sig 
som selvstændig kunstsmed, men Smedjen i Sagnlandet har en stor plads i hans hjerte, og 
hans fænomenale faglige kunnen vil uden tvivl komme ikke bare Smedelauget, men også 
Sagnlandet til gode i lang tid fremover. 

mailto:harpestreng@saglandet.dk
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Vi har installeret en meget tiltrængt udsugning på 
vores røgfang.  
 
Vi er blevet færdige med at lave skiltegalger til 
Sagnlandet. Se bare ved Potteriet og Vævestuen 
 
Og det nye ovnhus hos Potteriet har også fået 
hængsler og låsetøj.  
 
 
Holger Trankjær er kontakt 

mail er smede@sagnlandet.dk  

 
Sygruppen   

Sygruppen har været meget produktiv i år og har lavet mange dragter og repareret, når 
slid og hårde slag har revet ærmer og buksebage op. Dragterne hænges op på 
Dragtloftet i Formidlingshuset. De bruges til fortidsfamilier, undervisning, laug og hvis der er 
film eller TV optagelser.  

Gruppens medlemmer syr også tit derhjemme. Start igen i det tidlige forår.                                                 
          Birgit Green 

 

Potteriet 2016  -   ved Inger Hebøll 
Denne sæson lagde Potteriet ud med fokus på vikingetidens keramik. Vi har sat gang i  
research på den keramik, der på et tidspunkt skal fylde i Kongehallen.   
 
Vi ville gerne have det fremstillet på en "Vikingedrejeskive", men vi nåede ikke drejeskiven   
i denne sæson, men vi er undervejs og fortsætter processen. 
 
Der har været godt gang i den drejeskive vi har. Event afdelingen og Krikkebjerghuse  
kan se frem til at få suppleret keramikbeholdningen med kander, krus, skåle og tallerkner. 
I september nåede vi lige som det sidste at få fremstillet og brændt et stk Ertebøllekar  
til Moesgård Museum. Karret indgår i deres nye stenalderudstilling. 
 
Et andet område der har fyldt meget denne sæson er jydepotter. 
I foråret var det først produktion og levering af et større antal jydepotter - herunder også     
lysestager og kaffekande til Frilandsmuseet, der skal bruge potterne i deres skoletjeneste. 
Dernæst tre intense dage med filmoptagelser af hele fremstillingsprocessen af jydepotter.  
Dette for at dokumentere den viden og erfaring Inger Hildebrandt har opnået gennem  
sine mange års arbejde med denne - i keramisk sammenhæng - særegne teknik. 
 

mailto:smede@sagnlandet.dk
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Sidst men ikke mindst en forrygende weekend, hvor Potteriet afholdt jydepotteworkshop 
 for medlemmer af Dansk Pottemagerforening. 30 deltagere, der alle er vant til at sidde  
ved drejeskiven, kastede sig ud i fremstillingen af jydepotter og gennemførte både  
milebrænding og grydebrænding af medbragt keramik. 
 
 
Ovnhuset  -  en stor og synlig Venneindsats 
 
Der er ikke noget laug ved Værkstederne, men der er mange Venner, som bistår med  
mange forskellige ting.  Meget synligt i 2016 har været færdiggørelsen af Ovnhuset bag  
Potteriet. Huset er bygget, den store ovn er bakset ind, og elektriciteten tilsluttet, så huset  
og ovnen kan bruges af Potteriet.  
 
Det er Jørgen Green og Sven Gunnar der har lagt mange mange dage i at bygge huset op 
rent bogstaveligt fra grunden. Men der har også været megen omkring-hjælp fra Potteriet,  
et par venlige koner, frivillig-koordinatoren, Driften, tækkemanden, elektrikeren. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før – den bare grund og to af 
Vennerne,  Jørgen og Svend Gunnar  Nu – fuldt færdigt  
 
Måske kan det lykkes at få skrevet hele historien sammen til en dokumentation af alle   
de mange processer og værktøjer, der er brugt. Noget af det er fra Grejbanken. 
 
En lille detalje kan ses oppe under tagudhænget, der hvor tagspærrene ender med skalke. 
Birgit Green satte en lille forklaring på en stolpe. Der var mange, der så den og snakkede  
og pegede. Vi tror jo, vi kender ordet, og dog.  Se Birgits forklaring.                   Ulla Pinborg 

 



14  

 
 
SKALKS  grundlægger – Harald Andersen – kaldte bladet SKALK – efter oldnordisk/gotisk  
betydning ”tjener”, at SKALK som ”tjener” bringer nyheder til folk.     Birgit Green                    

                                                                                                                     
Beretning fra Sagnlandet  - om Kongehallen  ved Lars Holten 
 
Planlægning af Sagnlandets nye store vikingeområde, Sagnkongernes Verden, går støt og 
roligt fremad. Det store projektforslag er netop afsluttet og indsendt til Lejre Kommune, Byg 
& Miljø for opnåelse af byggetilladelse og de dispensationer fra lokalplan mv., der måtte 
vise sig nødvendige på grund af byggeriets helt specielle karakter. Det er trods alt ikke 
hver dag, at der ansøges om bygning af en kongehal, der ikke lige passer helt ind i 
nutidens bygningsreglementer.  
 
Sagnlandet har derfor inden endelig udarbejdelse og fremsendelse af projektforslaget 
haft mange gode og konstruktive møder med Lejre Kommunes bygningssagkyndige og 
brandfolk fra Vestsjællands Beredskab.  
 
Så hele projektforslaget, der beskriver placering, bygningsdimensioner, overflader, 
materialer, brugsscenarier, antal brugere, nødudgange, brandstrategier, 
varmetabsanalyser mm. er baseret på de gode og løsningsorienterede input, vi har 
modtaget. Så nu krydser vi fingre for, at ansøgningen går igennem, når den om nogle 
måneder er endeligt bedømt efter alle kunstens og lovens regler. 
 
 

 
 
                                            Opstalten af hallen 
 
                  

Dette er en SKALK 

Fra nedertysk schalken, træstykke der bærer en 
fremspringende del af taget.  
En lille klods eller støtte. 
En brødskive, endeskive – noget afskåret. 
Men også en skurk, lumsk person, bedrager, 
lurendrejer, tjener. 
Skalke en luge på et skib. Et Skalkeskjul. 
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Det er dog ikke kun på papiret, at der er arbejdet.  
 
I august blev de første store egetræer på ca. 120 år fældet.  
 
TV-Lorry og TV2-news i helikopter var på pletten, da den 
første af skovens kæmper på ca. 7 tons fald til jorden.  
 
I alt skal vi fælde et sted mellem 150-200 egetræer af denne 
størrelse. Det siger lidt om, hvor imponerende et projekt det 
er. Både i dag og i vikingetiden.  
 
Sagnlandets egen fotograf, Ole Malling, var naturligvis også 
på pletten og forevigede fældningen af det første egetræ. 
Filmen kan ses her: https://vimeo.com/channels/425502. I alt tre 
bygninger skal opføres i vores nuværende Vikinge- og 
Multihusområde. 

 
Hele projektet består af 3 dele. 
 
HALLEN, der er en genskabelse af en prægtig kongehal, 60 meter lang og 12 meter bred. 
Sagnlandets digitale rekonstruktionsmodeller af bygningen viser, at den har haft ca. 10 
meter til kip og et areal på over 600 m2. Bygningen er den største, der er påvist ved 
Roskilde Museums udgravninger i Gl. Lejre. Den genskabte HAL opføres i gedigent dansk 
egetømmer og skal anvendes til publikumsformidling, skoleundervisning og særlige 
kulturhistoriske events.  
 
Med HALLEN genskaber Sagnlandet ikonet for Skjoldungernes sagnomspundne, 
ceremonielle kongesæde som et fysisk oplevelses- og læringsrum. HALLEN indrettes med 
møbler, husgeråd, redskaber, våben, dragter og billedskærerarbejder fra datiden. HALLEN 
bliver ramme for et levende, autentisk miljø, der afspejler det spektakulære liv og 
prægtige håndværk, der engang udfoldede sig i Lejre. Derudover bliver HALLEN selv 
symbol på datidens ypperste håndværk og forståelse for materialer, geometri og 
konstruktion. 
 
HUSET, der er en genskabelse af en bygning på ca. 20 meters længde og et areal på ca. 
125 m2. Huset var anlagt i direkte tilknytning til kongehallen i Gl. Lejre. Bygningen blev ved 
udgravningen af Roskilde Museum tolket som et overnatningshus for kongehallens 
fornemme beboere.  
 
I Sagnlandet Lejre opføres HUSET i gedigent dansk egetømmer. Som i oldtiden skal HUSET i 
Sagnlandet fungere som en stemningsfuld ramme for overnatning. Brugerne vil være 
skoler og kursister på længerevarende undervisningsforløb og lejrskoleophold i 
Sagnkongernes Verden. Her skal man sove på skind og i alkover og få en sanselig 
oplevelse, der i den grad vil stimulere brugernes ind- og medlevelse i historien. 
 
MAGASINET, der er en moderne bygning, der er nødvendig for at understøtte de 
publikumsvendte aktiviteter i HAL og HUS. Magasinet opføres med beklædning i fyrretræ 
og et spåntag i forlængelse af vores eksisterende, moderne magasinbygning, Multihus. 
MAGASINET på i alt 190 m2 rummer lager til opbevaring af diverse rekvisitter og materialer, 
et værksted for lettere snedkerarbejde til brug ved reparation/fremstilling af formidlings-
rekvisitter samt, på 1. sal, et fleksibelt arbejds-/forsamlingsrum. 
 
Projekt Sagnkongernes Verden vil således bidrage til at formidle Lejre kommunes egen 
historie fra en afgørende tidsperiode i hele landets historie, hvor Danmark netop er ved at 

https://vimeo.com/channels/425502
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blive til Danmark.Dengang Kongehallen stod ny og prægtig på en bakketop ved 
landsbyen Gl. Lejre, kun 2 km fra Sagnlandet, var det den største bygning, der nogensinde 
var opført i det område, vi i dag kalder Danmark.Den prægtige kongehal med tilknyttede 
faciliteter vil derfor blive et markant og synligt ikon for hele den nyudnævnte Nationalpark 
Skjoldungernes Land, der netop har fået navn efter Lejre-områdets spektakulære 
arkæologiske kulturarv og sagnhistorie. 
 
Går alt efter planen skal Sagnkongernes Verden åbne for publikum i 2019. 
 
Lars Holten, Sagnlandet 

 
 

Med Spelsau fårene som ledetråd  -  Alice Brakchi fortæller 

Jeg har over sommeren læst en meget interessant bog, som jeg har lyst til at fortælle lidt 
om, da jeg mener den kan interessere rigtig mange her fra Sagnlandet.  
*Spelsau og Samspil* er titlen på bogen, der er skrevet af Annemor Sundbø (2016, den er 
på nynorsk).  
Det har været en helt fantastisk rejse i fortid og nutid med spelsaufåret som ledetråd. Men 
det er også en vanskelig sag at anmelde en bog på 414 sider, som er så fuld af 
spændende historier, myter og overtro, symboler i ”uldhåndværket” (strikning og 
vævning), referencer til Ægypten og Sagaerne, kvinderoller i fortid og nutid, kunst- og 
kultur igennem tiderne og avlsarbejdet med spelsaufåret.  
Da bogen er opdelt i mange små afsnit hver på ca. 10 sider, fyldt med spændende tekst 
og foto i farver, såvel som sort/hvid, er den ret nem at læse, måske i forbindelse med en 
”kaffepause”.  
 
Nedenfor nogle udpluk og citater fra bogen.  
 Fra forordet: ”- verken ei håndbok i sauehold eller ei lærebok om ullarbeid eller 

spinding.” ”- en blanding av minner, myter og tankereiser mot urkilder, - styrt mod 
søkermotoren Google på www, den moderne ”verdensveven.” Jeg har ikke nærmet 
meg kildene akademisk.”  

 Fra bogens bagside: ”Boka er ei blanding av kulturhistorie, minner, myter og hypoteser. 
Den giver et perspektiv på verdien av fortidas sauehold og egenskapene til spelsauen, 
den norske oldtidsauen. Forfatteren formidler ut sitt ståsted og sine erfaringer, og følger 
også ledetråder på moderne kunnskapsnettverk for å komme fram til hvilken rolle den 
gamle norske sauen og ullhåndverket har spilt gjennom tidene.  

 Annemor Sundbø (1949) fra Kristiansand er tekstildesigner og faglærer i vev og tegning, 
utdannet ved Kunsthåndverkskolen i Bergen og Statens lærerskole i formning, Oslo. 
Forfatteren er statsstipendiat og har fået Kongens fortjenstmedalje, Norges Husflidlags 
fortjenstemedalje 2004 for bevaring og videreføring av kulturverdier i inn og utland. 
Aust- Agder fylkeskulturpris 1999, Bygland kommunes kulturpris 2004, Sørlandets 
litteraturpris 2006 og Vest-Agder fylkeskulturpris 2015.”  

 
Bogen findes endnu ikke i den danske boghandel.      Alice Brachi er medlem af 
Venneforeningen og meget kyndig i strikningens kulturhistorie. Hun holder foredrag om det 
og har før skrevet til os i ASK. 

Spelsau får tilhører en meget gammelt nordisk landrace. De kan føres tilbage til 
bronzealderen i Danmark. Ulden har været brugt til meget forskelligt gennem flere tusinde 
år som til Egtved-pigens dragt og til små og store vævede Vikingesejl, som 
Vikingeskibsmuseet har mere information om.  
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Der er Pokemons i Sagnlandet  

Der har været 500 000 af dem bare i 
Danmark siden juli – og nogle af dem sås 
også i Sagnlandet. Ikke trækfugle, men 
Pokemon go spillere.                                        
De gik rundt alle vegne med næsen i 
mobilen og checkede for pokemon figurer 
og opgraderede dem og sammenlignede.   

Der var både stops og gyms og fritgående 
pokemons i Sagnlandet, og folk overtog 
hinandens gyms, f. eks ude ved den store 
ovn i Jernalderen 

Pokemon figurerne blev skabt for over 20 år siden af japanske 
Niantic Labs. Den gang var det bare spillekort og spillekonsollen 
gameboy. Rigtig mange børn samlede på kortene og byttede 
dem. Siden kom film og Nintendo-spil.  
 
Men 2016 blev Pokemon go-året. Den første udgave af 
Pokemon go var amerikansk og kom den 6 juli. Det kom til 
Europa den 13 juli, og den danske pokemon go app blev 
lanceret allerede den 16. juli, og så gik det vildt til. Hele 
sommeren og efteråret gik og cyklede børn og voksne rundt i 
den fysiske verden med deres mobiler og fangede pokemons i 
den virtuelle verden, som også var lige her.  
 

 

 

  

 
Pokemon figurerne har 
navne  
som squirtle, pidgey, 
pikachu, evee, veronat 
og mange flere 

Pokemon Go består af et kortsystem, som er blevet lavet 
over Google maps. Overalt i verden har firmaet lagt 
figurer ind på kortene. Systemet finder ud af, hvor du er, 
og så kan du fange de figurer, der er tæt ved, hvis du er 
hurtig og smart, og opgradere dem. Nogle steder er der 
mange, andre næsten ingen. 
 
Og så har Niantic en maskine som beregner, hvor der er 
flest pokemon spillere. Derefter genererer deres Pokemon 
spawner en masse Pokemon nests/reder, hvor pokemons 
så vil komme frem. Nogen steder fx ved vandet vil der 
kommer flere vand-type pokemons.  
 
Der har været i hvert fald 2 pokestops (ved indgangen 
og ved cafeen) i Sagnlandet, og mindst 2 gyms. Gyms’ne 
var ved Vikingeskibet og ved Jernalder ovnen. 
 

Vi har på bare to besøg set mere end 25 gode pokemons i Sagnlandet. Der var også 
mange gode ved Ledreborg.  
Nok det bedste sted i Danmark har været i København i Det kongelige Bibilioteks have, 
der hvor Christian den IV havde sin krigshavn. I har sikkert set det i TV, når flere hundrede 
børn og også mange voksne vildt jagtede de bedste og de fleste pokemons der. Der var 
også godt omkring St Bendts kirke i Ringsted og mange andre steder. 
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Hvad er et gym?  
Et gym er et sted som spilleren med den stærkeste pokemon på stedet 
ejer. En anden kan overtage gym’et ved hjælp af sine pokemons eller 
venner, som kan assistere en i at overtage gym’et. Den der har gym’et 
må have en Pokemon derinde, fx hans bedste pokemon. 
Modstanderen må derimod havde 6 pokemons med til at 
angribe/overtage gym’et.  
 
                                        Indhold ved Phillip og Sebastian Pinborg 

 
 

Gavebidrag  -  vi er næsten i hus også i 2016 
 

Sagnlandet har modtaget 99 gavebidrag, så nu skal der bare nogle få bidrag mere til, for 
at Sagnlandet fortsat kan regnes som almennyttig institution og få momskompensation. 
Det er så vigtigt for ansøgninger og samarbejde og for budgettet.   
 
Når Sagnlandet i de næste år skal bruge mange penge til byggeriet, udløser det 
efterfølgende også stor momskompensation – hvis vi altså hvert år kan få over 101 frivillige 
bidrag også fremover. Tak til Jer.                                                         Lars Holten, direktør 

 
 

Medlemskab og kontingent for 2017 – 
 

Der er allerede adskillige, der har meldt sig til for 2017 
 

Medlemskab. Man bliver medlem af Venneforeningen, når man har betalt kontingent. 
Der skal betales for hver person særskilt (ej børn 0-2 år) med opgivelse af navn, adresse og 
e-mail. Opgives ingen e-mail til en husstand, sendes al information med posten.   
Vi forsøger at undgå at sende dobbelt til nogen husstand. Fortæl os gerne, hvis der 
alligevel er svipsere.    
 
Prisen er også i 2017 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn fra 3 til 11 år.  
 
Alle får et personligt medlemskort - nu med stregkode. Det sendes til alle med posten, 
når Sagnlandet har registreret Jeres betaling. De første kort sendes dog lidt ind i 2017, 
når det nye kassesystem fungerer og direkte kan notere besøg. 
 
Vi håber, at mange af Jer når at betale inden sommerferien 2017. Vi rykker Jer ikke, 
men efter Sankt Hans sender vi ikke mere Flyve ASK og ASK, før I venligst har betalt. 
Betaling efter efterårsferien gælder for 2018. 
 
Tilmelding til Venneforeningen finder I på  
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/ 
 
Vi stræber efter, at alle på samme adresse (samme husstand) kun får et eks. af Flyve 
ASK og ASK med posten eller til en e-mail adresse. Vi bruger post adressen og mail 
adressen på Jeres tilmelding. Hvis der er flere separate tilmeldinger og forskellige e-mails 
for voksne på samme adresse, får de dog mail til hver mail. Børn med egen mail 
adresse får også e-mails. Når I har forskellig adresse, men bruger samme mailadresse, 
sender vi kun den person, der har betalt. Vil I gerne have det anderledes, skal I bare 
skrive, fortælle eller maile os på  svl@sagnlandet.dk  

http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
mailto:svl@sagnlandet.dk


19  

Man kan betale på flere måder                                                                                            
             

Betaling med PBS, Sagnlandets PBS nr 08018715. 
I skal tilmelde Jer til Sagnlandet, når I vil til at bruge PBS hos os første gang. Så sørger 
Sagnlandet for videre tilmelding til PBS.  
Send en e-mail med oplysninger om betalerens CPR, navn, adresse, bank reg og bank 
konto, e-mail, og for hver anden person, I betaler for(også børn 3-11 år) skal I sende alder, 
navn, adresse og e-mail (hvis den er forskellig fra betalers). Sagnlandet opretter Jer, og 
fremover går det automatisk.  
 
Betaling med Netbank med betalingskode: +73 <86214768> 
Der skal laves en særskilt betaling for hver, der skal have et medlemskort. Sagn-landet får 
gennem betalingen oplyst navn og adresse på betaleren. Under meddelelser skrives: 
navn, e-mail adresse. For hver betaling skrives for den, der skal have navn på kortet: navn, 
adresse og evt. e-mail 
 
Direkte i en bank. Bed venligst banken om at anføre de samme oplysninger som for 
Netbank (navn, adresse, e-mail). Bank konto er Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 
4384950707. Der skal betales særskilt for hver person. 
 
I butikken kan I udfylde en papirblanket med navn for hver person, og betale direkte.  
Gem kvitteringen (bon’en) og tag den med, til I har fået sæsonkortet tilsendt.     
Tilmeldingsblanket kan downloades fra hjemmesiden   www.sagnlandet.dk        
 
 

Sagnlandets Venner SVL  
2017 

 

Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag hver måned,  
men det er bedst lige at checke 

 

I har forhåbentlig set de nye e-mail adresser 
 

 Stenalderlauget                                               
Følg med på vores Facebook-gruppe                          Sagnlandet Lejres Stenalderlaug 
Laugets kontakt                     Lilith G. C. Andersen, tlf 27123281 lilith_gca@hotmail.com   

 Jernalderlauget   Laugets kontakt Mette Bendsen                  jernalder@sagnlandet.dk 
Facebook: Sagnlandet Lejres Jernalderlaug 

 Vikingelauget                                                                
Kontakt Jutta Eberhards                                                                 vikinger@sagnlandet.dk  
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg 

 Landbohusene   Kontakt Kaj Nielsen                                     landbohuse@sagnlandet.dk  

 Harpestrengs Have  Kontakt Birgit Green                 harpestreng@sagnlandet.dk  
Hjemmeside                                                                              http://harpestrengshave.dk 

 Smedelauget  Kontakt Holger Trankjær                            smede@sagnlandet.dk  
Facebook: sagnlandetssmedelaug 
 

Ønsker du at blive medlem af et laug eller gruppe, bedes du selv kontakte dem.  
 

http://www.sagnlandet.dk/
mailto:lilith_gca@hotmail.com
mailto:jernalder@sagnlandet.dk
mailto:vikinger@sagnlandet.dk
mailto:landbohuse@sagnlandet.dk
mailto:harpestreng@sagnlandet.dk
http://harpestrengshave.dk/
mailto:smede@sagnlandet.dk
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Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside 
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet*  foroven.       
 
Juleåbent   weekenderne        3-4, 10-11 og 17-18 december 
Se mere omtale ovenfor           
 
Du kan maile til foreningen på                                                                svl@sagnlandet.dk        

Formanden er Ulla Pinborg   

 
2017 

 
I 2017 begynder forarbejderne til Kongehallen. Der står allerede markeringsstolper her og 
der i terrænet. Mere ved årsmødet i marts. 
 
Venneforeningens årsmøde 2017 holdes i Felix tirsdag den 14. marts med møde og 
foredrag. Indkaldelse på første side. 
 
Der sker så meget i Sagnlandet. Se det på hjemmesiden og i Sagnlandets store 
Nyhedsbrev. I kan tilmelde Jer på http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/ . Ved 
tilmelding fra hjemmesiden gå ind foroven under den lille lilla brev-ikon.   
 
I Nyhedsbrevet og på hjemmesiden annonceres Vinterens Trampeture efterhånden 
 

 

http://www.sagnlandet.dk/
mailto:svl@sagnlandet.dk
http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/

