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Sagnlandets Venner i Lejre – august 2013 

 

Kære Alle Venner 

 
Årsfesten den 10. august med byger der kom og gik 

 
Mere end 80 medlemmer og ansatte med familie og venner var med til at fejre årsfesten i 
år, deriblandt også et par nye venner. Velkommen til ilddåben.  
 
Årsfesten var en brik i alle de aktiviteter, der i disse år har vikingerne som tema hos os og i 
hele regionen. Det hele foregik omkring vikingepladsen Ravnebjerg og Multihuset, og det 
var ikke nogen dårlig kombination. Vi fik vikingegryde med oksekød og mange 
ingredienser, vreden kålsalat og friskost, brød bagt i Landbohusene, frugt og pandekager 
bagt over bålene af os selv, og ikke mindst grillet plankelaks. Det hele ledsagedes af rar 
musik. Vi sad ude på Dronningepladsen, men to gange fik en frisk byge os til at søge ind i 
vikingetelte og huse. Multihusets overdækkede omgang blev til en lille musik-cafe i 
sommernatten. Hvepsene var interesserede i honning og tyttebærsyltetøj, men gjorde ikke 
noget, og kattekillingerne overlevede mange heftige kramninger. 
 
Dansen i labyrinten aflyste vi, for det var for usikkert, og det var nogen meget kede af. Så 
måske finder vi ud af at danse en anden gang deroppe om ikke så længe.                 
Sejlturen med vikingeskib måtte aflyses, for der var ikke så mange tilmeldt, at båden kunne 
ros fra land. Så lærte vi det, og der blev kun én hestevognstur, med Lars Holten som guide.  
 
Og så tak til alle, der hjalp med før, under festen og bagefter, til Venner, musik og 
Sagnlandets forskellige dele, ikke mindst Japke, der viste os til rette fra starten. Det er 
hende, der til dagligt styrer vikingerne på pladsen. 
 
Der var så meget forskelligt at lave, og derfor er det tankevækkende positivt at se, 
hvordan ca. 15 personer med en grov fælles plan danner små hold, der mellem hinanden 
får tingene til at ske, nogle tæt om enkeltting og mange timer, andre overalt hvor der er 
behov - et minisamfund for nogle få timer. 
 
Efter festen sendtes en hilsen til alle hjælperne: 
 Kære frivillige Venner, der deltog i planlægning og afvikling af årsfest. 
1000 tak for jeres engagerede indsats, der sikrede såvel øvrige medlemmer som 
Sagnlandets personale en rigtig dejlig og hyggelig aften, hvor selv regnbygerne ikke 
kunne slukke hverken pandekage-bål eller vores gode humør. 
  
Tak fordi I alle gør en forskel, og hils venligst også dem, som vi ikke har mailet til, familie og 
venner, som deltog 
  
Bedste hilsner 
  
Lars, Hanne og Tove 
 
 



Aktiviteter i efterår og vinter 
 
Rundvisning på Lejre Museum torsdag aften den 29. august kl. 18 – ca 
21.   Tilmelding senest 25. august 
 
På Lejre Museum er der netop nu en udstilling om Vikingernes mægtige haller. Den er 
værd at se. Vi skal vandre lidt og får rundvisning. Mere information hos Tove Binzer på 
tove.binzer@gmail.com. Gratis. 
Vi mødes på museets parkeringsplads, og starter med en hurtig vandring gennem og 
rundt om Gl. Lejre, hvor Nor fra museet fortæller om byens betydning i vikingetiden (og 
andre tider). Vi afslutter ved skibssætningen, hvorfra vi vender tilbage til museet, hvor Nor 
er guide på den spændende særudstilling.                                                                                  
Vi afslutter med sammen at indtage vores medbragte kaffe og madder eller kage - der er 
nok en der tager kage med til alle. Turen gennemføres hvis der er mindst 10 personer, der 
er tilmeldt. TILMELDING senest 25. august til Tove Binzer tove.binzer@gmail.com . Mere på 
http://www.roskildemuseum.dk/dit-besøg/særudstillinger/vikingernes-mægtige-haller.aspx 

 
Venneforeningens efterårstur – I Hvidernes fodspor omkring Sorø 
lørdag den 7. september. Kl. 9.15 – 17.  Tilmelding senest 1. september 
                                                                                                                                                          
Vi begynder på Sorø akademi.  Sidenhen skal vi til Pedersborg mærkværdigt anbragte 
kirke og borgrester, til stormandsområdet ved Signe og Hagbards Høj og Fjenneslev Kirke 
med Sasserstenen. 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 på P-plads ved Ingemanns hus ved søen, nær Klosterkirken.  Vi slutter ca kl. 17, 
formentlig ved Fjenneslev Kirke.                                           

 
Nørkledagene fortsætter 

Efter de afholdte nørkledage er der flere af dem der fortsætter. Der modtages også 
stadig gerne forslag til nye slags 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.                   

Løbebinding.  Lørdag den 14. september kl. 10.             Mødested: Sorte Hus kl. 10.     
Materialer findes. Gratis.                                                 Tilmelding til anita@sagnlandet.dk.                          

Le-slåning.  Efterslæt i Jernalderen holdes onsdag den 25. september fra kl. 15.30 til ca. 19.  
Medbring gerne egen le. Tovholdere Peter Friis Møller og Tove Binzer. Tilmelding til Peter 
Friis Møller på skovnat@post12.tele.dk.  Medbring gerne egen fortæring. Vi sørger for kaffe. 

I får besked om flere nørkledage senere. 
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INDSATS-LØRDAG den  26. oktober - Tilmelding senest den 18. oktober 
Vi pakker Sagnlandet ned 
Start kl. 9 i Velkomstcentret til fælles morgenbord. Vi begynder indsatserne kl. 10. 
Husk egen frokost. Kaffe og kage findes. Aftensmad, vin, vand på Sagnlandets regning ca. 
kl. 18. Der er begrænset antal overnatningsmuligheder i Lejrskolehytterne. 
 
Tilmelding: med e-mail til lah@sagnlandet.dk eller via hjemmesiden eller skriv til 
Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
Skriv venligst: indsats efterår, navn(e), antal deltagere voksne/børn, hvornår I kommer, 
deltager i middag, vil gerne sove over, bemærkninger, e-mail 
 
 

Tur til Nationalmuseets Vikingeudstilling lørdag den 2. november kl. 14 
– 17. Tilmelding senest den 25. oktober 
Nationalmuseet åbnede i forsommeren en international udstilling om Vikingerne. Der er 
åbent indtil midt i november, før den vandrer videre.  

Henrik Schilling, som tidligere var informationsmedarbejder i Sagnlandet, er nu presse-
ansvarlig på Nationalmuseet, vil fortælle om baggrunden for udstillingen og de 
overvejelser der ligger bag dens opbygning. Herunder det store arbejde med at låne fund 
fra hele verden, forsikre dem, og formidle dem på nye måder og med nye teknologier. 
Det bliver altså ikke et foredrag om vikingetiden – den formidler udstillingen super flot i sig 
selv – men mere en ”bag-kulisserne” fortælling om, hvordan man løser sådan en 
spændende og udfordrende opgave. Henrik vil møde os kl. 14.00 i Nationalmuseets forhal 
Ny Vestergade 2 og introducere udstillingen, hvorefter vi på egen hånd kan udforske den i 
eget tempo frem til museet lukket kl. 17.00. Har nogen lyst til at mødes på egen hånd lidt 
tidligere, kan man f.eks. tage en kop kaffe/frokost i museets cafe. Tilmelding til 
pinborg2009@yahoo.dk allersenest 25. oktober, da vi skal lave en samlet 
forhåndstilmelding.   Læs meget mere på http://natmus.dk/viking/ 

 
Til næste år 
 
 Årsmødet holdes i 2014 den 11. marts i medborgerhuset Domus Felix i Lejre. Først 

generalforsamling for Venneforeningen og derefter foredrag, åbent for alle 
 
 Vi fortsætter vikingetemaet, blandt andet med en Venne-tur til vikingesteder 
 
 Forårets indsats-lørdag bliver formentlig den 5. april 
 
 
Vi fortsætter med laugsdage og sikkert også med nørkledage i 2014 
 
 
 
Laugs- og andre 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                                        
Le-slåning Tove Binzer tove.binzer@gmail.com    
Nørkledage generelt anita@sagnlandet.dk.                                                                                                  
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Sagnlandets Venner SVL program 2013   -   opdateret august 
Tur til Gl. Lejre udstilling med rundvisning.  Torsdag 29. august kl. 18 -21.                            
Tilmelding senest 25. august 

Tur om Hviderne ved Sorø lørdag 7. september kl. 9.15 i Sorø – ca 17.                              
Tilmelding senest 1. september 

Laugsdag   14. september.   

Løbebinding 14. september kl. 10.  Tilmelding                                                          

Le-slåning. Efterslæt i Jernalderen 25. september kl. 15.30 – ca 19. Tilmelding 

Laugsdag   13. oktober 

Efterårsferie  12. – 20. oktober 

 

Indsatslørdag – pakke ned 26. oktober. Start kl. 9. Tilmelding senest 18. oktober 

Vikingeudstillingen på Nationalmuseet. Rundvisning lørdag 2. november kl. 14 – 17.  
Tilmelding senest 25. oktober 

Laugsdag   9. november 

Laugsdag   14. december 

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

 

2014 
Info om laugsdage og nørkledage i foråret i 2014 kommer senere  

Årsmøde 2014 11. marts kl. 18. Bagefter foredrag   

Indsatslørdag  formentlig 5. april kl. 9 

 

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