
Flyve ASK 2013 
Sagnlandets Venner i Lejre – oktober 2013 

Kære Alle Venner 

Tak for i år - men 
i resten af 2013 sker der jo stadig noget 

 
 
Flyve ASK og ASK med e-mail  -  det sparer tid og penge  
Har I fået ny e-mail, må I gerne sende den nye til os. Ellers taber vi kontakten til Jer. 
I kan jo også begynde at få Flyve ASK og ASK og anden information med e-mail.  
Mail til SVL@sagnlandet.dk og angiv, at I har ny mail-adresse eller ønsker at få information 
fra Sagnlandets Venner pr e-mail. Skriv også gerne Jeres postadresse, så vi bliver ordentligt 
opdateret både med mail og postadresser.  
Men er I ikke til e-mail, får I selvfølgelig fortsat alt med posten. 
 
I begynder at få informationen på den ene eller anden måde, når I har betalt for hvert års 
medlemskab. I kan godt betale for 2014 før nytår. Mere information i ASK i november. 
 
 

Vigtigt – Det kan nås endnu 
STØT SAGNLANDET MED ET FRIVILLIGT BIDRAG, så vi får momskompensation 

 
Vi mangler endnu 60 bidrag 

 
Hvis tilstrækkeligt mange støtter Sagnlandet Lejre med et frivilligt bidrag på min. 50 kr. ud 
over kontingentet, kan Sagnlandet Lejre opnå momskompensation. Det er et rigtig stort 
beløb hvert år.  Det er antallet af bidragsydere, der afgør om Sagnlandet får moms-
kompensation. Vil du give mere end 50 kr., er det mere fordelagtigt i forhold til regler for 
momskompensation at lade to navngivne personer give 50 kr. hver i stedet for at én 
person giver f.eks. 100 kr. 
 
Frivilligt bidrag kan betales på to måder: 
*  I netbank bruges betalingskode +73 < og 86214768<  
Skriv venligst i meddelelsesfeltet: SVL bidrag, navn, adresse, e-mail 
 
*  Frivilligt bidrag kan også indbetales direkte i en bank. Husk venligst at bede banken om 
at anføre de samme oplysninger som for netbank betaling. 
 
 
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 
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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/ 

Nørkledagene                                                                                                    
Anita begynder nu at planlægge nye nørkledage for resten af året og ind i det nye år.  
Har I ideer, skal noget gentages, eller kan I stå for en nørkledag, kan I kontakte Anita på 
anita@sagnlandet.dk                                                                                                                                            
Nørkledagene er både for Venner og ansatte i Sagnlandet, så vi sammen kan lære 
nyttige færdigheder. Nørkledagen ligger oftest sidst på dagen og ikke på laugsdage. 

 
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, måsek med en Venne-tur til vikingesteder 
 
 Forårets indsats-lørdag bliver formentlig den 5. april 
 
 Vi fortsætter med laugsdage og nørkledage  
 
 Har I ideer til Venne-aktiviteter, mail meget gerne til SVL@sagnlandet.dk 
 
 
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.                                                                                                  
 
 
Havelauget ved Harpestrengs Have og Værkstedsområdet  
 
Havelauget vil gerne "forny" sig, da vores rygge og knæ ikke er hvad de har været, 
så hvis nogle kunne tænke sig at hjælpe med lugning, nogle gange i løbet af 
sommeren og dermed lære nogle nye og spændende planter at kende, skal I være 
hjertelig velkomne. 
Har I lyst til at være med, kan I kontakte Birgit Green på  b-green@dlgtele.dk 
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Sagnlandets Venner SVL program 2013   -   opdateret oktober 
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 Sagnlandets nyhedsbrev 
kan ske på http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fra-Sagnlandet-Lejre.1168.0.html 

http://www.sagnlandet.dk/
http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fra-Sagnlandet-Lejre.1168.0.html

