
 

   

 

Flyve ASK            
Sagnlandets Venner i Lejre  maj 2012 

Kære alle Sagnlandets Venner i Lejre 
Her kommer det første Flyve ASK med hurtige oplysninger til Jer om arrangementer og 
nyheder fra Sagnlandet og fra Venneforeningen. Dem kommer der flere af året igennem. Forår og efterår kom-
mer desuden det større almindelige ASK med mere information og historier.  

Der er mere informationsmateriale fra Venneforeningen her: 

http://www.sagnlandet.dk/Informationsmateriale.104.0.html 

Se alt det andet, der sker i Sagnlandet sæsonen igennem på http://sagnlandet.dk 

Skånetur mandag 11. juni  jernalder, vikinger, t idlig kristen tid  
Vi besøger det sted, hvor jernalderbyen Uppåkra lå. Via Dalby kirke kører vi op over Romeleåsen til Everlövs kir-
ke, hvor de måske engang dyrkede solen. Kalkmalerier, fugle, flyvesand, kvæg. Afgang den 11.juni kl. 9 fra Lejre 
Station. Egne biler, egen fortæring. Pris pr deltager 50 kr. Tilmelding nødvendig. Oplys venligst antal deltagere, 
frie pladser i biler eller ønske om kørelejlighed senest den 6. juni til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk, 
telefon 4014 3270. Kyndig bistand af arkæolog Andreas Nilsson. Tilslutning mulig ved Statoil p-pladsen øst for 
Kastrup Lufthavn kl. 10. Fortæl hvor I slutter til. Vi deles om kørselsudgifterne pr. bil. Arrangør: Venneforeningen. 

Sankt Hans weekenden 23.  24. juni - to intense sommerdage                   
Lørdag den 23. juni  åbent til kl. 22. I Krikkebjerghusene er der dyrefodring kl. 12 og halmdukkeværksted kl. 13 
 16. I Båldalen laves bålfakler kl. 17  19.  Senere opstår en Jernalderkonflikt i Arenaen kl. 19.30, der slutter 

med bål kl. 20. Kl. 21 går vi alle i procession til offermosen.                                                         . 
Søndag den 24. juni. I Krikkebjerghusene er den kloge kone er vendt hjem fra Bloksbjerg. Hør hendes gode råd 
mellem kl. 13  16. I Arenaen begraves den døde på jernaldermåde kl. 11  15. Se Sagnlandets hjemmeside for 
meget mere information. Arrangør: Sagnlandet                                                          

Stenslæbning  indskriv dig i historien  rejs en skibssætning 
Der brug for mange Venners hjælp i sommer. Sagnlandets direktør Lars Holten opfordrer os til at hjælpe med at 
rejse sten til Skjoldungernes Skibssætning ude på Sagnlandets højeste punkt. Giv en eller flere frivillige arbejdsda-
ge. Der bygges i tre perioder: torsdag den 5. juli  torsdag den 12. juli, søndag den 5. august  torsdag den 9. 
august og søndag den 12. august  torsdag den 16. august. Hver dag kl. 10  17.  Mødested ved Hovedbygnin-
gen. Du får som tak et gratis sæsonpas, som du kan glæde en anden med, og du indskrives i Sagnlandets historie 
på de store infotavler. Interesseret? Send en mail til Lars Holten på lah@sagnlandet.dk senest den 5. juni. Af hen-
syn til planlægningen bedes du angive præcist de dage, du gerne vil deltage, og fortæl også gerne, hvorfor du 
tænder på opgaven. Se meget mere om skibssætningen på http://www.sagnlandet.dk/Sagnskibet.1202.0.html
Arrangør: Sagnlandet 

Havevandring i Sagnlandet lørdag den 21. juli  
Alle Venner er velkomne lørdag d. 21. juli kl. 13  15 til en tur rundt i haverne i Sagnlandet. Mødested: ved Har-
pestrengs Urtehave kl. 13.  Vi ser på havens opbygning, hvorfor bedene ser sådan ud, hører om urterne, hvad de 
brugtes til i middelalderen og nu.  Vi ser Jernalderens nytte- og farvehave, Potteriets staudehave, Vævestuens 
farvehave og det, garn der er farvet. Måske landbohaverne. Ellers bliver det en anden gang. Turleder er Birgit 



Green, havelaugets kontaktperson, b-green@dlgtele.dk. Tilmelding ikke nødvendig. Pris: 50 kr. for voksne. Arran-
gør: Venneforeningen 

Venneforeningens årsfest lørdag den 11. august  
Vi fester fra kl. 17.30, når Sagnlandet har lukket for dagen. Der bliver noget om Sagnlandet, god mad og under-
holdning i Båldalen. Til sidst danser vi i labyrinten i fakkelskær og synge Lygtemandens sang .  Der er brug for 
hjælp til madlavning mm. Tilmelding pr e-mail eller pr brev. Pris voksne 120 kr., børn fra 7 år 60 kr. Arrangør: 
Sagnlandet og Venneforeningen    

Tilmeldingsblanket til årsfesten lørdag 11. august 2012 

Tilmelding senest 1.08 til Lars Holten 
på: lah@sagnlandet.dk  

Vi deltager (sæt x) 
 

Vi kommer (antal voksne/børn) 

Madlavning Fra kl. 10    

Årsfesten Fra kl. 17.30    

Navn  Tlf.nr. 

Adresse  E-mail: 

Evt. andet du vil fortælle os: 

                                                

Tur til  Åmosen søndag den 30. september 
Tur til resterne af Sjællands kæmpe mosehjerte, hvor jernalderfolk boede på holmene. Turleder biolog og Åmose-
kender Claus Helweg Ovesen. Afgang den 30. september kl. 9.30 fra Lejre Station. Egne biler, egen fortæring. 
Pris pr deltager 100 kr. Tilmelding nødvendig. Oplys antal deltagere, frie pladser i biler eller ønske om kørelejlig-
hed senest 17. september til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk, mobil 4014 3270. Vi deles om kørselsud-
gifterne pr. bil. Arrangør: Venneforeningen 

Indsatsdagen er i  år lørdag den 27. oktober  
Der kommer tilmeldingsblanket i et senere ASK og Flyve ASK. 

 

OBS: vi sender dette nummer af Flyve ASK også til dem, som endnu ikke har betalt foreningskontingentet for 

2012, I må gerne betale snart. 

 

 

 


