
 

   

 

Flyve ASK            
Sagnlandets Venner i Lejre – juli 2012 

Kære alle Sagnlandets Venner i Lejre 
Her kommer sommerens korte Flyve ASK med hurtige oplysninger til Jer om               arrangementer og 

nyheder fra Sagnlandet og fra Venneforeningen 

Der er mere informationsmateriale fra Venneforeningen på 
http://www.sagnlandet.dk/Informationsmateriale.104.0.html 

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

Stenslæbning – Du kan stadig være med 
Der er stadig brug for mange Venners hjælp i sommer. Der bygges videre i august: søndag den 5. 
august – torsdag den 9. august og søndag den 12. august – torsdag den 16. august. Hver dag kl.  
9.30 – 17.  Vi mødes i Velkomstcentrets mødesal til morgenkaffe og orientering om projektet. Du 
får som tak et gratis sæsonpas, som du kan glæde en anden med, og du indskrives i Sagnlandets histo-
rie på de store infotavler. Interesseret? Send en mail til Lars Holten på lah@sagnlandet.dk. Af hensyn 
til planlægningen bedes du angive præcist de dage, du gerne vil deltage, og fortæl også gerne, hvor-
for du tænder på opgaven. Se meget mere på Sagnlandets hjemmeside. 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. Møde-
sted: ved Harpestrengs 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 på Potteriets staudehave, Væve-
stuens farvehave og det, garn der er farvet. Måske landbohaverne. Ellers bliver det en anden gang. 
For rundvisning står Birgit Green, havelaugets kontaktperson, b-green@dlgtele.dk. Tilmelding ikke 
nødvendig. Pris: 50 kr for voksne. Arrangør: Venneforeningen 

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 plad-
ser i biler eller ønske om kørelejlighed senest 17. september til Ulla Pinborg på pin-
borg2009@yahoo.dk, mobil 40143270. Vi deles om kørselsudgifterne pr. bil. Arrangør: Vennefore-
ningen 

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

Venneforeningens årsfest lørdag den 11. august  
Vi fester fra kl. 17.30, når Sagnlandet har lukket for dagen. Der bliver noget om Sagnlandet og det 
store stenarbejde, mulighed for børn og unge til at lære lidt om den gamle sport brydning, god mad 
og underholdning i Båldalen. Til sidst danser vi i labyrinten i fakkelskær og synger ’Lygtemandens 
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sang’.  Der er brug for hjælp til madlavning mm. Tilmelding på blanketten pr brev til Sagnlandet Lejre, 
Slangealle 2, 4320 Lejre, eller pr e-mail til lah@sagnlandet.dk med samme oplysninger som på blan-
ketten. Pris voksne 120 kr, børn fra 7 år 60 kr. Arrangør: Sagnlandet og Venneforeningen    

Tilmelding til årsfesten lørdag 11. august 2012 

Tilmelding senest 1. august til Lars 
Holten på:  

Vi deltager (sæt x) 
 

Antal voksne/børn 

Madlavning Fra kl. 10    

Årsfesten Fra kl. 17.30    

Navn  Tlf.nr. 

Adresse  

E-mail: 

 

 

Evt. andet du vil fortælle os: 
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