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Flyve ASK 2014 

Sagnlandets Venner i Lejre – februar 2014 

Kære Venner 

2 VIGTIGE TING 
 

I HAR LIGE FÅET FLYVE ASK januar 2014, men 
 

her er allerede mere vigtig information 
 

Venneforeningen begynder allerede nu med 
FEJRINGEN af SAGNLANDETS lange historie – den 11.marts kl. 

19.45 i Domus Felix (efter årsmødet) 
 

Her varmer Venneforeningen op til fejringen i 2015 af 50-året for Sagnlandets start.  
Hans-Ole Hansen fortæller fra den allerførste start om 

 

 

 
Mulighedernes Mark  
Historisk-Arkæologisk Forsøgs-
center blev stiftet i maj 1964, og  
forpagtningskontrakten blev 
tinglyst i 1965. Fra da begyndte 

 

 
etableringen af centret fysisk i bakke-landet nord for Hertha-dalen. Hans-Ole Hansen var 

forsøgsleder g siden centerleder indtil 1985. En lang 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  -  Ved mødet 
begynder vi allerede nu så småt at samle ind til Venneforeningsgave til Sagnlandet. Det 
bliver nok ikke en ting, men flere, f.eks skilte og noget til Potteriet og Vævehuset (bedre 

komfur, vaskemaskine).    Giv gerne mindst en seddel med Skarpsallingkarret. 

Sagnlandet planlægger det store 50-års brag til 2015 
 

 
OSB, OBS - Rettelse AF DATO 

INDSATSLØRDAGEN ER ALLEREDE LØRDAG DEN 22. MARTS 
 

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 mandag den 17. 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.                                                                
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Ønsker om overnatning angives under bemærkninger. OBS: Begrænset antal 
pladser. Først-til-mølle princippet. I får særskilt svar om der er plads. 
 
Hvis I allerede har meldt Jer til, men til den forkerte dato, I får en mail fra Lars 
Holten med besked, så I kan bekræfte, at I også kan den 22. marts. Vi beklager. 
Under alle omstændigheder, så ses vi forhåbentlig rigtig mange 
 
 
Sagnlandets Venner SVL program 2014   -   hvad vi ved i februar 

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 kl. 18. Foredrag kl. 19.45 

Indsats-lørdag (OBS ny dato) Lørdag 22. marts. Start kl. 9.  Tilmeld senest 17.marts 

Levesteder for mennesker, tema-tur Søndag 23. marts 

Dyr og Dyrebørn, tema-tur Søndag 27. april 

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 derefter 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 

 


