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Kære Alle Venner 

 
Årsfesten den 10. august 

 
Vikingerne i centrum - 

 
vi indbyder alle Sagnlandets Venner til en festlig aften 

 
og vi har et par ekstra tilbud om eftermiddagen 

           
                            
Selve festen begynder kl. 18. Festen bliver som vi plejer, men alligevel lidt anderledes end 
andre år. Kom gerne i god tid, for indgangen lukker kl. 18. 
 
Vi begynder hyggeligt sammen ved Vikingerne på vikingepladsen Ravnebjerg og søger til 
deres gryder (smedelauget har lavet gryderne, og madopskrifterne er ca. fra 
vikingetiden). Vi spiser på Dronningepladsen ved siden af Vikingerne. Vi skal have 
Vikingegryde og plankelaks med grønt og brød til. Til dessert bager vi selv pandekager. 
Vi slutter som altid med sang og dans i labyrinten.  
 
Husk eget spiseudstyr (tallerkner - vikinge gryden er med søbelse, bestik og glas/kopper) 
samt Jeres egen drikkelse og kaffe. Cafeen har ikke åbent, men der vil være et 
begrænset lager af vin, øl og vand samt kaffe til de meget trængende, mod beskeden 
betaling. Det bliver tit køligt hen ad aftenen. 
 
Gæster med? Ja, det er et meget velegnet arrangement til det. Se nedenfor hvordan og 
hvad det koster. 
 
TILMELDING til festen SENEST 1. AUGUST men gerne før med e-mail til 
kontakt@sagnlandet.dk, via Sagnlandets hjemmeside eller skriv til Sagnlandet, 
Slangealleen 2, 4320 Lejre, 4648 0878.   Angiv venligst: SVL årsfest, navn(e), antal deltagere 
voksne/børn 0-11 år. 
OBS gæster skal også tilmeldes senest 1. august. Alle skal jo have noget at spise. 
 
Betaling 
 
Medlemmer kommer ind på medlemskort og betaler for festen kun 120 kr. for voksne og 
65. kr for børn (7-11 år). Obs: børn under 7 år spiser gratis. 
Gæster betaler normal indgangspris til Sagnlandet (130 kr. for voksne, 85 kr for børn 3-
11) og det samme for festen som medlemmer, kun 120 kr. for voksne og 65. kr for børn 
(7-11 år). Obs: børn under 7 år spiser gratis. 
For gæster, der kommer efter kl. 17 er indgangsprisen 65 kr, som for Sankt Hansaften. 
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Betaling 
 

Betaling for årsfesten forud                                                     kun via netbank 
Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707 
Anvend betalingskode: +73 < 86214768< 
Skriv venligst: SVL å r s f e s t ,n avn(e), a dresse, antal B (børn 7-11 år), antal V (for 
voksne), e-mail.   Medbring kvitteringen. 
 
Betaling for årsfesten på dagen                    ved indgangen og kun kontant 
 
Betaling for de to eftermiddags-tilbud   
       Kun på dagen, kontant og direkte ved sejladsen eller hestevognen 
 
 
Eftermiddags-tilbuddene 
Vi prøver i år at arrangere 2 forskellige ekstra tilbud om eftermiddagen. Det skal der af 
praktiske grunde meldes til og betales direkte for. 
 
Vikingesejlads fra Lyndby                                                                Tilmelding direkte 
Kl. 13.30 stævner et vikingeskib fra Vikingernes bådplads i Lyndby ud på Roskilde Fjord. I 
får en helt særlig oplevelse af fjorden, nærheden til vandet og lyset over fjorden. 
Tilbagekomst i god tid til at nå festen i Sagnlandet.  Der er 24 pladser, som fordeles efter 
først til mølle.  
Alle skal hjælpe med til at ro, når der lægges fra og til land. Derfor skal børn helst ikke 
være alt for små. 
Tilmelding senest den 1. august direkte til Anne Elisabeth Rasmussen på aer@live.dk eller 
mobil 26250695.  
I skal huske godt med varmt tøj, for der kan være blæsende og koldt på fjorden, og det 
er ikke lige sådan at komme i læ. 
Betaling for sejladsen kontant direkte før afgang. 100 kr. for voksne, 50 kr. for børn 7- 11 år. 
Deltagerne sørger selv for transport til og fra Lyndby.  Bådpladsen ligger gemt mellem 
træer på fjordsiden lige syd for Lyndby.  Der er skilt. Konkret kørevejledning kommer efter 
tilmelding. Der kan arrangeres samkørsel for dem der har brug for det. Fortæl gerne ved 
tilmelding om I har plads til overs eller behov for transport. 
 
Hestevognskørsel – særlige Venneture fortælling                         Tilmelding direkte 
Kl. 15.30 og igen kl. 16.30 kører hestevognen en særlig Vennetur.  Mødested inde i 
Sagnlandet på pladsen ved administrationsbygningen. Begrænset antal pladser, som 
fordeles efter først til mølle.  
Tilmelding senest den 1. august til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk eller 40143270. 
Betaling for turen direkte og kontant til kusken, 30 kr. for voksne og 25 kr. for børn 3-11 år. 
 
Vi behøver også hjælp fra nogle af Jer til det praktiske 
Kære Venner, 
Vi behøver også i år hjælp fra nogle af Jer til at gennemføre årsfestens mange praktiske 
gøremål. 
Der skal mange forskellige hænder til. Det foregår fra om formiddagen med madlavning, 
brødbagning, borddækning, under festen med forefaldende hjælp eller efter festen, hvor 
vi hjælpes ad med oprydning, så Sagnlandet kan åbne ordentligt igen om søndagen. Det 
er sjovt og nyttigt, og man lærer hinanden at kende fra uforudsebare vinkler. 
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Vi har brug for Jeres tilmeldinger til hjælp, så Sagnlandet derefter kan aftale individuelt om 
opgaver og tid. Kun de der har aftale, skal komme og hjælpe, til gengæld spiser de gratis. 
 
Send venligst en separat mail om hjælp til kontakt@sagnlandet.dk eller skriv og angiv SVL 
hjælp, navn(e), antal deltagere voksne/børn 7-11, e-mail, telefon nr (helst mobil-nr), 
hvornår I kan hjælpe og gerne med  hvad,  eller har hjulpet med før .   
 
 
Det er Vikinge-år i år. Vores årsfest for Venner og ansatte er en beskeden lille brik i det. 
Vikingepladsen på Ravnebjerg er Sagnlandets store faste brik, men der foregår masser af 
ting rundt omkring i landet.  
Som led i det store arrangement DaDanmarkblevtil 2011 – 2014 sejler vikingeskibe fra 3 
museer og et skib netop fra Lyndby til udvalgte danske byer i sidste halvdel af juli.  Der er 
mere at læse på www.dadanmarkblevtil.dk 
Nationalmuseet åbnede desuden lige før Sankt Hans en international udstilling om 
Vikingerne. Der er åbent indtil den 17. november, før den vandrer videre. Læs meget 
mere på http://natmus.dk/viking/.  
På Lejre Museum er der nu en fint lille udstilling om kunst i oldtiden - Magisk? Den spænder 
over Stenalder, Bronce- og Jernalder og op til Vikingerne. Der er også børneaktiviteter.   
http://www.roskildemuseum.dk/hovedsider/kalender.aspx?CalendarEventID=506.  
 
Sagnlandets Venner  -  siden sidst 
Le-slåning - Onsdag den 12. juni var der Nørkledag for Venner og ansatte.  Ca 20 personer 
– store og små - lærte at slå med le af DN folk, og så blev Jernalderens stride græs ellers 
slået og revet sammen. Det var nogle hyggelige timer. Måske er der basis for et le-laug. 
Meld dig gerne til hvis det har interesse til Venneforeningens formand Tove Binzer 
tove.binzer@gmail.com     

Den Gamle Smedie er blevet helt statelig ved koncentreret Venne-indsats. Den ligner 
snart et L.A. Ring maleri fra et sted på Sjælland. Vil I vide mere, kontakt Tove Binzer 
tove.binzer@gmail.com 

Nørkledagene i den levende smedie har været godt besøgt. Har i interesse i det, kontakt  
Anita på anita@sagnlandet.dk og se nedenfor. 

Laugs-kontakter 
Stenalder Lilith Andersen lilith_gca@hotmail.com  
Jernalder Jørgen Madsen gindian@live.dk 
Landbohusene Anna Puggaard  anna.puggaard@mail.dk                                                                            
Havelauget Birgit Green  b-green@dlgtele.dk                                                                                                  
Landbohusenes Havelaug Anne-Elisabeth Rasmussen aer@live.dk                                       
Det nye Le-laug Tove Binzer tove.binzer@gmail.com   (tilmeld dig gerne)         
 
 
ANDRE AKTIVITETER på vej i Venneforeningen 

Det kan nås endnu – Havedag, ny nørkledag torsdag 4. juli, 16 - 20:30                  
Birgit Green fra Harpestrengs havelaug viser rundt og fortæller om haven. Bagefter går vi 
ud i naturen med Solveig og samler vilde urter, som vi efterfølgende laver noget mad 
med. Der er ikke tilmeldning til have- og urteturen, men hvis du vil være med til 
madlavning, skal du tilmelde dig på anita@sagnlandet.dk . Der vil komme en lille udgift 
til madvarer på 20-30 kr. som betales på dagen. Mødested ved Harpestrengs have kl. 16. 
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Flere NØRKLEDAGE?    HAR DU forslag til emner eller noget du kan tilbyde til 
Nørkledage?    Der modtages stadig forslag til nørkledage, meget gerne som I selv kan 
afholde, til  anita@sagnlandet.dk. Anita skal nok stå for tilmelding og for at sende info 
ud, hvis man gerne vil lære noget fra sig. Nørkledagene annonceres også på Facebook 
for Stenalder, Jernalder og Vikinger.                     

Venneforeningens efterårstur – I Hvidernes fodspor omkring Sorø 
lørdag den 7. september                                                       Tilmelding 
                                                                                                                                                          
Vi begynder på Sorø akademi.  Sidenhen skal vi til stormandsområdet ved Signe og 
Hagbards Høj, Fjenneslev Kirke med Sasserstenen og til Pedersborg mærkværdigt 
anbragte kirke og borgrester. Turforløbet justeres efter som kirkerne er åbne for os. Vi spiser 
medbragt mad inde. Medbragt kaffe og egen kage (evt. lidt til deling), når vi trænger.                         
Arrangeres af Mandi Erlandsen, der kender Sorø ud og ind, og Ulla Pinborg.  Mandis 
børnebog om Sorøs historie kan købes favorabelt på turen, så længe oplag haves.                                 
Turpris 120 kr per person fra 18 år.                                                                                          
TILMELDING til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk (40143270) senest 1. september. 
Oplys mobil nr, antal deltagere, frie pladser i biler eller ønske om kørelejlighed eller 
opsamling undervejs, f eks ved en station. Vi deles om udgifterne pr. bil.  Mødetid og sted: 
kl. 9.15 ved Sorø Klosterkirke. P-plads ved Ingemanns hus ved søen, nær Klosterkirken.                            

Sagnlandets Venner SVL program 2013   -   opdateret juli 
Nørkledag - Have-dag    4. Juli.  Kun tilmelding til maddelen 

Laugsdag   10. august  

Årsfest  10. august. Tilmelding 

Tur om Hviderne ved Sorø  7. september . Tilmelding 

Laugsdag   14. september 

Laugsdag   13. oktober 

Efterårsferie  12. – 20. oktober 

Indsatslørdag  pakke ned  26. oktober. Tilmelding 

Laugsdag   9. november 

Laugsdag   14. december 

Juleåbne weekender 30. nov-1.december, 7-8. og 14-15. december 

2014 
Info om laugsdagene og indsatslørdagen i foråret i 2014 kommer senere  

Årsmøde 2014 11. marts kl. 18. Bagefter foredrag   

 

Sagnlandets mange aktiviteter ses løbende på Sagnlandets hjemmeside 
www.sagnlandet.dk og i Sagnlandets nyhedsbrev.  Tilmelding til det på 
http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fra-Sagnlandet-Lejre.1168.0.html 
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