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Flyve ASK 2014 

Sagnlandets Venner i Lejre – januar 2014 

Kære Venner 

Velkommen til 2014 
 
 
 

ÅRSMØDET 2014 
 
Der indkaldes hermed til årsmøde tirsdag den 11. marts kl. 18. Det finder sted i kulturhuset 
Domus Felix i Lejre. Først holdes generalforsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. 
Foreningens formand Tove Binzer og Sagnlandets direktør Lars Holten fortæller om 2013 og 
lidt om, hvad der er i vente i 2014.   
 
Der er også valg til bestyrelsen. Formandens beretning for 2013 kan findes i ASK 2013 nr.2.  
 
Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være hos formanden senest en uge før 
mødet. 
 
Bestyrelsen valgt i 2013:                                                                                                           

Formand Tove Binzer. Genvalgtes (formanden er på valg hvert år).                                                              
Øvrige bestyrelsesmedlemmer: afgår på skift hvert andet år.                                                
Genvalgt: Lilith Andersen, Anne Elisabeth Rasmussen.                                                                         
Nyvalgt i 2013:  Jørgen Madsen, Ulla Pinborg.                                                                       
Suppleanter: alle vælges for et år.                                                                                          
Genvalgt: Birgit Green, Anette Lydolph Larsen, Jo Kruse.                                                        
Nyvalgt: David Zennaro, Vibeke Konoy.                                                                                     
Revisor: Steen Thyrring genvalgt. Vælges for 1 år. Der valgtes ikke nogen revisorsuppleant. 

Valg til bestyrelsen i 2014:                                                                                                           

Alle er på valg undtagen Jørgen Madsen og Ulla Pinborg.  Har du lyst til at stille op til valg, 
bedes du melde dig til formanden tove.binzer@gmail.dk senest en uge før årsmødet.                              

 
Efter generalforsamlingen holdes et offentligt, gratis og spændende foredrag.  
 
Mulighedernes Mark  -  foredrag ved årsmødet, kl. 19.45 
 
Fra Historisk-Arkæologisk Forsøgscenter blev stiftet i maj 1964, over etableringen af centret 
fysisk i bakkelandet nord for Herthadalen og til forsøgsleder og senere centerleder Hans-
Ole Hansen fratrådte i 1985 blev området til en "Mulighedernes Mark". En række 
spændende, nogle gange banebrydende nye udviklingstanker blev realiseret eller søgt 
realiseret.  
Hans-Ole Hansen beretter om nogle af de lange linjer i denne periode af Sagnlandets 
historie.  
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INDSATS-LØRDAG den 5. april  -  vi mødes snart igen                              
 
Sagnlandet skal pakkes ud igen efter vinteren                                                                                              
Start som vi plejer kl. 9 i Velkomstcentret til fælles morgenbord. Vi begynder indsatserne kl. 
10.  Husk egen frokost.  Kaffe, vand og kage findes. Aftensmad, vin, vand på Sagnlandets 
regning ca. kl. 18. 
 
Tilmelding senest torsdag den 27. marts 
 med e-mail til lah@sagnlandet.dk  
 via hjemmesiden 
 med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
 
Angiv venligst: indsats forår, navn(e), antal deltagere voksne/børn, hvornår I kommer, 
deltager i middag, bemærkninger, e-mail 
 
Ønsker om overnatning angives under bemærkninger. OBS: Begrænset antal 
pladser. Først-til-mølle princippet. I får særskilt svar om der er plads. 
 
 
 
DET LYKKEDES !  -  Frivillige bidrag 2013 
 
Tak til alle Jer, der har sendt frivilligt bidrag til Sagnlandet i 2013. Der kom over 130 frivillige 
bidrag ind. Så mange er der aldrig kommet før.  I løbet af foråret opgøres det, hvor meget 
Sagnlandet får i momskompensation.  Det er rigtig mange vigtige penge på et stramt 
budget, som Vennernes frivillige bidrag sikrer, og som vi ikke ville kunne få ellers. Derfor en 
meget stor tak fra direktør Lars Holten til alle.  
OG - vi kommer igen senere på året for 2014. 
 
 
 
VENNEFORENINGENS LAUG      
                
 
Vi fortsætter med laugsdage den anden lørdag i måneden 
 
Laugene planlægger selv hvad der skal ske. Er I interesseret, kom til en laugslørdag og få 
mere at vide og mød de andre. Kontakt gerne en af nedenstående 
 
Laugs-kontakter 
Stenalder Lilith Andersen lilith_gca@hotmail.com 
Jernalder Jørgen Madsen gindian@live.dk 

Landbohusene Anne Elisabeth Rasmussen aer@live.dk                                                                                    
Havelauget Birgit Green  b-green@dlgtele.dk                                                                                                   
Smedelauget Holger B. Trankjær holger@trankjer.dk 
Vikingerne Jutta Eberhards skoletjenesten@sagnlandet.dk  
Le-slåning Peter Friis-Møller skovnat@post12.tele.dk  eller Tove Binzer 
tove.binzer@gmail.com   
 
Jernalderen  -  Kom og leg med ler i jernalderen! 
 
Foråret 2014 kommer til at stå i lerets tegn i jernalderlandsbyen Lethra. Flere af husenes 
vægge trænger til at blive klinet, så fortidsfamilierne ikke kommer til at fryse, men kan bo 
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trygt og godt. Desuden skal de forhøjede ildsteder i tre af husene restaureres og have nye 
lerkapper på. Endelig skal vi støbe et par nye sengebukke (lerbjælker) til en ekstra seng i 
høvdingehuset. Venneforeningen har fået en tvangsblander, som vil gøre arbejdet med 
ler meget nemmere for os. 
 
Vi har jo også andre små og store opgaver, som skal klares i landsbyen i løbet af året. Vi 
skal blandt andet holde græs og brændenælder nede med venneforeningens nye leer. 
Mon ikke der også skal laves et enkelt flethegn? Men det er også meget vigtigt, at vi 
hygger os. Vi plejer altid at tænde bål, som vi sidder og spiser og snakker ved. Og så 
lugter vi så dejligt af bål, når vi kommer hjem. 
Vi mødes den anden lørdag i hver måned kl. 10 og fortsætter til 3- eller 4-tiden, eller så 
længe vi gider. Du er velkommen til at ringe og høre nærmere om laugets arbejde. 
Jørgen Madsen (2170 8826) 
 
Havelauget ved Harpestrengs Have og Værkstedsområdet  
 
Vores opfordring i sidste Flyve ASK gav resultat - vi har fået et nyt medlem i Havelauget. 
Velkommen og mange tak for det. 
 
Men vi vil stadig meget gerne have flere nye medlemmer til efterhånden at komme ind i 
arbejdet. 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 
hjerteligt velkomne. 
 
Har I lyst til at være med, kan I kontakte Birgit Green på  b-green@dlgtele.dk 
 
 
 
VENNETURE I 2014 

 
 Vi planlægger en Vennetur til flere Hvide- eller vikingesteder.  

Det bliver igen i egne biler med samkøring og måske en færge. 
Efter sommerferien. Mere om dato og rute senere. 
 Kontakt Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk 
 

 
 

 
HAR I IDEER til Venneforeningen      
                                                                                                                            
til Venne-aktiviteter eller kan I stå for et arrangement, mail meget gerne til 
SVL@sagnlandet.dk . For Venne-ture til Ulla Pinborg pinborg2009@yahoo.dk  
 

 

SAGNLANDETS aktiviteter i 2014  -   Pil, Træer og Højtider                                       

Sæson 2014 i Sagnlandet byder på spændende nye arrangementer og gamle kendinge.       
Der er mange ting også for Vennerne, og en opfordring til at hjælpe til. Følg med også i 
de næste Flyve ASK og ASK. 

I vinterhalvåret 2014 arrangerer Sagnlandet 6 tema-rundvisninger i landskabet, hvor nogle 
af Sagnlandets bedste formidlere lukker op for godteposen af enestående historier ud fra 
deres særlige videns område.                                                                                                     

mailto:b-green@dlgtele.dk
mailto:pinborg2009@yahoo.dk
mailto:SVL@sagnlandet.dk
mailto:pinborg2009@yahoo.dk


4 

 

Vinteren byder på Hør om vinter livet i fortiden, levesteder og overlevelse, dyr og 
dyrebørn, 5 sten, 5 træer og 5 landskaber, ti stier i Sagnlandet og de dødes verden. Disse 
foregår den 4. søndag i måneden i februar, marts, april, september, oktober og 
november. Alle dage mødes vi ved Flagstangen foran Butikken, og turene foregår kl. 13.00 
- 15.00 - der afsluttes med kaffe e.l. Se mere op til turen på www.sagnlandet.dk. 

Der betales tur-pris på 65 kr. for voksne og 45 kr. for børn for deltagelse i Fastelavn og 
tema-rundvisninger. 

Den 2. og 3. marts byder vi på Fastelavnsridt, hvor store og små kan deltage i 1800-tallets 
fastelavnsløjer med dyster, lege og fastelavnsboller.           

En håndfuld nye tiltag ser også dagens lys i sæson 2014:                                                                 

I forbindelse med Naturens og Skovens dag den 4. maj og 14. september sætter vi fokus 
på Træ og deres egenskaber, planter træer og sætter fokus på livet i skoven.                               

Om eftermiddagen fredag den 23. maj slår vi dørene op for et helt nyt samarbejde med 
Historiefestivalen Golden Days i København med et motions- og orienteringsløb for hele 
familien kaldet "JAGTEN".                                                                                                                    

I Pinsen er vi stolte over at indlede samarbejde med Pileforeningen i Danmark om at huse 
og videreudvikle Pilefestivalen på Sjælland med 30 boder, arbejdende værksteder m.m.    

Sæson 2014 byder også på gensyn med det meget savnede arrangement "Fortællinger i 
natten" fredag i efterårsferien, besøg af Prindsens Hverning, Rollespilsforeningen Rollo, 
Spøgelsesture, Historisk Islands heste show, Stenalderfestival, Vikingemarked og ting og fuld 
tryk på aktiviteterne i Arkæologisk Værksted, Fortidsfamilier, Smedning, Snitteværksted, 
Bueskydning og Spydkast samt meget, meget mere.  

Der er brug for dig i Sæson 2014! 

OPRÅB! - KOM OG VÆR MED 

PILEMARKER TIL GAVN FOR ALLE OMRÅDER - Lørdag den 8. marts - Laugslørdagen i marts  
I forbindelse med Pilefestivalen i Pinsen i år har Sagnlandet fået en unik mulighed for at 
etableret pilemarker udvalgte steder i Sagnlandet, således at vi gradvist selv kan fremstille 
pil i alle størrelser og sorter til brug for hegn, ovnbyggeri, husbyggeri, snitteværksted etc. i 
alle områder. Vi har fået denne mulighed, da pileavler Hanne Kristensen i Tune vil forære 
os over 10.000 stiklinger af pile i mange sorter. Der skal i første omgang etableres marker 
ved Buebanen, Krikkebjerghuse og i den gamle vildsvinefold ved Dragtværkstedet. Men 
pilen skal være til brug for alle i Sagnlandet - når først den er vokset til, og på sigt skal der 
flere marker til i nærheden af jernalderen, vikingetiden m.m.   

Kom og vær med til en hyggelig dag, hvor vi skal sætte så mange pilestiklinger som muligt 
og skabe gode materialer til mange sysler for alle laug og områder i Sagnlandet i mange 
år fremover. Send allerede nu en mail til adj@sagnlandet.dk , hvis du er interesseret, og vi 
sender dig mere info om tid og andet praktisk. Sagnlandet byder på frokost, kaffe, the og 
eftermiddagskage til pilearbejdet. 

mailto:adj@sagnlandet.dk
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Obs! etablering af pilemarker kræver at jorden er frostfri, og derfor kan arrangementet 
blive udsat, til vi atter kan komme i jorden. Derfor er det væsentligt at du melder dig til på 
mail til adj@sagnlandet.dk så vi har mulighed for at kontakte dig, hvis vi må udskyde 
arbejdsdagen. 

Der kommer flere arrangementer senere i de næste ASK og Flyve ASK. 
 

Ved  Påske og Jule-arrangementerne vil der også være brug for venner! 
 
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 

 
 
E-MAIL KONTAKT med så mange Venner som vil og kan bruge mail 
 
Har I fået ny e-mail, må I gerne sende den nye til os. Ellers taber vi kontakten til Jer. 
Mail til SVL@sagnlandet.dk og angiv, at I har ny mail-adresse eller ønsker at få 
informationen 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. 
 
 
MEDLEMSKAB AF VENNEFORENINGEN 2014   
 
Prisen for medlemskab er som  i  2013 : 
Pr voksen: 195 kr. Medlemskab pr barn (3-11 år): 95 kr. 
 
Fornyelse af Medlemskab 
 
Kontingent betales via Netbank med betalingskode: +73 <86214768> 
Skriv venligst: SVL 2014, navn, adresse, antal B (for børn), antal V (for voksne), e-mail 
 
Kontingentet kan desuden indbetales direkte i en bank. Husk venligst at bede banken 
om at anføre de samme oplysninger som for Netbank betaling. Bank konto er Nordea 
Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707. 
 
Kontingent kan også indbetales i butikken ved udfyldelse af blanket.  
 
Nye medlemmer kan melde sig ind direkte via hjemmesiden eller på en papirblanket.  
Den kan downloades fra hjemmesiden eller fås i butikken eller tilsendes fra Sagnlandet, 
Ring gerne på tlf. 4648 0878 
 
Alle medlemskort sendes med post til Jer. 
 
I får Flyve ASK og ASK tilsendt fra I har betalt kontingent. Dog sådan at det første  
Flyve ASK og det første ASK udsendes til alle, som var medlemmer i 2013.   
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Sagnlandets Venner SVL program 2014   -   hvad vi ved i januar 

Programmet opdateres løbende med hvert Flyve ASK og ASK 

Laugsdag    Lørdag 8. februar 

Fortid om vinteren, tema-tur Søndag 23. februar 

Laugsdag med Pilemarker Lørdag 8. marts. Tilmelding. 

Årsmøde med foredrag  Tirsdag 11. marts 

Levesteder for mennesker, tema-tur Søndag 23. marts 

Dyr og Dyrebørn, tema-tur Søndag 27. april 

Indsatslørdag   Lørdag 5. april. Start kl. 9.  Tilmeld ført 27. marts 

Laugsdag   Lørdag 12. april 

Påskeåbent   12. – 21. april.                                                         

Plantning af træer - Naturens dag 3.- 4. maj 

JAGTEN - motions-                      Fredag d. 23. maj eftermiddag                                          
og orienteringsløb   

Pilefestival i Pinsen  7.- 9. juni 

Laugsdage i sommeren og resten af sæsonen meddeles senere 

Vennedag med høslet og andet Dato kommer senere 

Vennetur om Hvider eller Vikinger  Efter sommerferien, Dato kommer senere  

Årsfesten 2014  Lørdag d. 9. august 

Skovens Dag - træ og jagt                  14. og 15. september 

5 sten, 5 træer... - tema-tur Søndag 28. september 

Fortællinger i natten, efterårsferien Fredag d. 17. oktober 

Indsatslørdag, efterår  Lørdag d. 25.10 

Ti stier i Sagnlandet, tema-tur Søndag 26. oktober 

De dødes verden, tema- tur Søndag 23. november 

Juleåbent   29.-30. november, 6.-7. og 13.-14. december 

 


