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Flyve ASK 2014 
Sagnlandets Venner i Lejre – oktober 2014 

 

Kære Venner 
Mange tak for alle de frivillige bidrag 

 
 

I har givet selv, og mange har fået hele familien og naboerne med 
 

tilsammen nåede vi godt over de 101 bidrag 
 

Dette Flyve ASK oktober er kort, kun med nogle opdaterede datoer og 
tilmeldinger. Desuden nye datoer og emner fra laugene 

Det næste store ASK kommer i november. Der bliver noget om haverne og om 
jubilæumsplanerne og meget andet. Har I noget at bidrage med, kontakt gerne 
pinborg2009@yahoo.dk 

Der kommer til at ske en masse i Sagnlandet i efterårsferien og i juleweekenderne. 
Sagnlandets aktiviteter kan 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 

 
Efterårets INDSATSDAG LØRDAG d. 25. Oktober 

 
Vi hjælper, så mange vi kan, med at pakke Sagnlandet ned til vinteren.  
Dagen er for alle Venner og interessered. Tag gerne friske folk og unger med af 
alle slags.. 
 
Start kl. 9 i Velkomstcentret til fælles morgenbord. Vi begynder indsatserne kl. 10.  Husk som 
altid egen frokost.  Kaffe, vand og kage findes. Aftensmad, vin, vand på Sagnlandets 
regning ca. kl. 18.  Fælles aftensmad: Sagnlandet lægger en hel øko-gris på grillen, 
ligesom til årsfesten. 
 
Tilmelding senest mandag den 20. oktober 
• med e-mail til lah@sagnlandet.dk  
• med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
 
Angiv venligst: indsats efterår, 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. 
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Malere søges til maling af Tømmerladen 

Efter at Svend Gunnar og Jørgen Green har renoveret tag og vindskeder på 
Tømmerladen, kan man rigtig se, at den trænger til maling.                                                           
Meld Jer gerne til Peter Rahbek Poulsen direkte på prp@sagnlandet.dk  

Dette kommer I til at høre mere om senere 

• Nedrivning af Potteriets ovnhus og bygning af et nyt 
• Handicapvenlig trappe op til Smedjen 

Fra laugene  -  nyt og ændringer.  Se programmet nedenfor 

• Laugsdagene for Stenalderen og Jernalderen er ændret. Til gengæld er der 
planer langt frem. Her viser vi kun frem til sommeren 2015 

• Havelauget lukker haven ned ved indsatslørdagen og mødes først i februar  
• Smedelauget har måttet lukke for ny tilgang til lauget for øjeblikket 

 
 

Sagnlandets Venner SVL program  -        resten af  2014  
Stenalderlauget, i dragter for                      Lørdag d. 11 oktober, (efterårsferien begynder)                                                                                     
at formidle til publikum 

Jernalderlaug, bistand v efterårsferien      Lørdag d. 11. oktober. Kl. 10 – 15 

Smedelauget holder smedjen åben          Lørdag d. 11 og d. 18. oktober (efterårsferien)                       

Fortællinger i natten, efterårsferien            Fredag d. 17. oktober . adj@sagnlandet.dk 

Indsatslørdag, efterår           Lørdag d. 25. oktober . Fra kl. 9           
Alle Venner og interesserede                      Tilmelding før 20.10 til   lah@sagnlandet.dk  

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

Stenalderlaug, dragt og skosyning             Lørdag d. 22. november. Kl. 10 - 15                                                      
egne dragter med egne materialer 

Jernalderlaug, dragt og skosyning             Lørdag d. 22. november. Kl. 10 - 15 

De dødes verden, tema-tur         Søndag d. 23. november 

Juleåbent                                                    29.-30. november, 6.-7. og 13.-14. December  
                                 brug for Vennehjælp adj@sagnlandet.dk 
 
Smedelauget holder smedjen åben          29.-30. november, 6.-7. og 13.-14. December   
 
Stenalderlaugets årlige udflugt                  Lørdag d. 12. december til endnu ukendt mål 
 
Jernalderlauget årlige udflugt                    Lørdag d. 12. december til endnu ukendt mål 
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Sagnlandets Venner SVL program -  foreløbige planer for foråret 2015  
 
Stenalderlaug, gevirværktøj, takudstyr     Lørdag d. 24 januar. Kl. 10 – 15  
 
Jernalderlaug, ildbukke, bageplader       Lørdag d. 24 januar. Kl. 10 - 15 
 
Harpestrengs Have,                                     Lørdag d. 14. februar. Tid og sted senere  
Planmøde for foråret 
 
Stenalderlaug, flinthugning mm                 Lørdag d. 21 februar. Kl. 10 – 15 
 
Jernalderlaug, ildbukke, huse                     Lørdag d. 21 februar. Kl. 10 – 15 
 
Venneforeningens årsmøde i Lejre            Tirsdag d. 10 marts, årsmøde, foredrag  
Alle Venner og interesserede 
 
Indsatslørdag, forår  2015                            Lørdag d. 21 marts. Fra kl. 9  
Alle Venner og interesserede 
  
Stenalderlaug, pileflet til fiskegærde         Lørdag d. 25 april.                                                           
og ruser 
Jernalderlaug, intro fortidsfamilier              Lørdag d. 25 april 
Såning, hegnflet 
 
Stenalderlaug, formidling til publikum       Lørdag d. 30 maj                                                                
(dragt, fortælling) 
 
Jernalderlaug, formidling                            Lørdag d. 30 maj                                                                                                           
(dragt, fortælling) 
 
Stenalderlaug, før højsæson                       Lørdag d. 13. juni 
 
Jernalderlaug, græssåning,                        Lørdag d. 13 juni 
sæsonforberedelse 
 
Stenalderlaug,                                               Lørdag d. 11 –  søndag d. 19. juli                                                                                 
støtte til Athra Gathering  
 
 
 

 


