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Flyve ASK 2015 

Sagnlandets Venner i Lejre – februar 2015 
 

Venneforeningens formand Tove Binzer  
og Sagnlandets direktør Lars Holten 

ønsker alle Venner godt nytår  
 

 
Sagnlandet planlægger den store 50-års fejring i 2015 

 
Årets længste dag søndag d. 21 juni bliver særligt festlig 

 
Der kommer meget mere  

ved årsmødet i marts, i forårets ASK i april  
og løbende på Sagnlandets hjemmeside 

 
 

ÅRSMØDET 2015 – generalforsamling og foredrag om jagtmagi 
 
Der indkaldes hermed til årsmøde tirsdag den 10. marts kl. 18. Det finder sted i kulturhuset 
Domus Felix i Lejre og bliver som det plejer. Først holdes generalforsamling med dagsorden 
ifølge vedtægterne. Foreningens formand Tove Binzer og Sagnlandets direktør Lars Holten 
fortæller om 2014 og lidt om, hvad der er i vente i 2015, især om jubilæumsfejringen og 
nye tiltag. Der bliver nyt om Kongehallen og om Skjoldungelandet.  
 
Sagnlandets forslag til uforandet kontingent skal godkendes og vil gælde til næste 
årsmøde i 2016. Formandens beretning for 2014 findes allerede i ASK 2014 nr.2  
Forslag til behandling på generalforsamlingen sendes til formanden senest en uge før. 
 
Bestyrelsen   -   Indtil årsmødet består bestyrelsen af formanden Tove Binzer.  Desuden af 
Lilith Andersen, Anne Winkel, Jørgen Madsen og Ulla Pinborg. Repræsentant for 
Sagnlandet direktør Lars Holten. Suppleanter Birgit Green, Anette Lydolph Larsen, Jo Kruse, 
Holger Trankjær, David Zennaro og Vibeke Konoy. Revisor Steen Thyrring. Frivillig 
koordinator fra Sagnlandet Peter Rahbek Poulsen.                                                                
Valg til bestyrelsen i 2015   -  Alle er på valg undtagen Lilith Andersen og Anne Winkel.      
Har du lyst til at stille op til valg eller genvalg, bedes du melde dig til formanden 
tove.binzer@gmail.dk senest en uge før årsmødet.                                                                                                  

Efter generalforsamlingen holdes et offentligt og gratis foredrag kl. 19.45.  
Rane Willerslev, professor i antropologi og medlem af Sagnlandets bestyrelse, er netop 
kommet hjem fra en forskningsrejse. Han fortæller om Jagtmagi: "dyret giver sig selv af 
kærlighed til jægeren" . Er magi noget fup eller virker det faktisk? Rane Willerslev fortæller 
om brugen af jagtmagi blandt jægerfolk i Sibirien og hvordan et magisk verdensbillede 
kan give os en helt ny forståelse af menneskets tidligere historie. 
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INDSATSLØRDAGEN DEN 21. MARTS 
 

Sagnlandet skal pakkes ud igen efter vinteren    -    Start som vi plejer kl. 9 i Velkomst-
centret til fælles morgenbord og fordeling af opgaver. Vi begynder indsatserne kl. 10.  
Husk egen frokost.  Kaffe, vand og kage findes. Aftensmad, vin, vand på Sagnlandets 
regning ca. kl. 18 for dem, der har meldt til middagen. 
 
Tilmelding senest mandag den 16. marts 
• med e-mail til lah@sagnlandet.dk  
• med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
 
Skriv 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. 
 
 
 

EFTERLYSNING af Kæmpestor STEN 
HJÆLP EFTERLYSES:  Stående sten ( som de store sten ude i skibssætningen) søges til Venne-
foreningens  jubilæumsgave til Sagnlandet! 

Den skal bruges til en kopi af en sjællandsk runesten fra tidlig vikingetid.  

Hjælp os med at finde stenen. Den skal være af småkornet granit med højde 
OVER JORD ca 140 cm  eller mere!!! og mindst 70-80 cm  i bredden. Overfladen skal være 
god at hugge id, dvs issleben. 

Kunstneren er fundet :  Olaf Manske 
 

HASTESAG- KONTAKT FORMANDEN PR MAIL OG FORTÆL OM STENEN 
 

Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø, Danmark 
email: tove.binzer@gmail.com 

Tel +45 46 40 85 09 mobil +45 20 14 71 26 

 
 
 

JERES e-mail adresser - hjælp os 
med at holde os opdateret, når I får ny e-mail adresse 

vi sender mest mulig information elektronisk 
det sparer os for rigtigt mange penge 

 
send derfor venligst Jeres mail update til SVL@sagnlandet.dk 
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MEDLEMSKAB AF VENNEFORENINGEN 2015   
 
Prisen for medlemskab er pr voksen 195 kr. og pr barn (3-11 år) 95 kr.  
 
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 også 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 
Kontingentet kan naturligvis også indbetales i butikken. 
 
Nye medlemmer kan melde sig ind via hjemmesiden eller direkte i  butikken med 
papirblanket.  Blanketten  kan også downloades fra hjemmesiden og sendes til Sagnlandet 
Lejre, Slangealleen 2, 4320 Lejre eller afleveres i butikken.   
 
Alle medlemskort  sendes med posten. 

 
 
Folder om Venneforeningen   -   der arbejdes med en ny Venneforeningsfolder, 
som skal opdateres i indhold og modsvare den nye hjemmeside  
 
 
Venneture  -  der planlægges en tur på Midtsjælland, formentlig i september. mere 
herom i ASK i april.  Kørsel i egne biler og med egen mad og drikke. 
 

Sagnlandets hjemmeside er bygget helt om, men den findes stadig på 
www.sagnlandet.dk    med alle Sagnlandets aktiviteter, løbende opdateret 

 

Information om Foreningen Sagnlandets Venner i Lejre findes som del af Sagnlandets 
hjemmeside under faneblad ’om Sagnlandet’ på  http://www.sagnlandet.dk/om-
sagnlandet/venneforening/ .    ASK og Flyve ASK, vedtægter og årsmøde referater vil blive 
lagt i arkiv der i år. 

 

 

Nu varer det ikke så længe, før vi igen kan mødes i Sagnlandet   

Sagnlandet har åbent 

i påsken 28.marts til 6. april og fra 1.maj til 20. september 

 

 

http://www.sagnlandet.dk/
http://www.sagnlandet.dk/om-sagnlandet/venneforening/
http://www.sagnlandet.dk/om-sagnlandet/venneforening/


4 
 
Program for foråret 2015    –     Venneforeningen                                                                                

 

Sagnlandets Venner SVL program  -        forår 2015  
• Jernalderdragtsyning                                  Torsdage i lige uger ca kl. 17-21 
• Stenalderlaug, flinthugning mm                 Lørdag d. 21 februar. Kl. 10 – 15 
• Jernalderlaug, ildbukke, huse                     Lørdag d. 21 februar. Kl. 10 – 15 
• Sagnlandets trampeture                             Søndag d. 22 februar, kl. 13-15 

Religion og forfædre dyrkelse i oldtiden, direktør Lars Holten 
• Venneforeningens årsmøde i Lejre            Tirsdag d. 10 marts kl.18 årsmøde 

med offentligt foredrag om jagtmagi kl. 19.45.   
• Vikingelauget                                                Lørdag d. 14 marts kl. 10-15 
• Indsatslørdag, forår  2015                            Lørdag d. 21 marts. Fra kl. 9  

Alle Venner og interesserede 
• Sagnlandets trampeture                             Søndag d. 22 marts, kl. 13-15 

Klima og Neolitisering, arkæolog Tania Jensen 
• Sagnlandet holder påskeåbent                  28. marts – 6. april 
• Vikingelauget                                                Lørdag d. 11 april kl. 10-15 
• Stenalderlaug, pileflet til fiskegærde         Lørdag d. 25 april.                                                           

og ruser 
• Jernalderlaug, intro fortidsfamilier              Lørdag d. 25 april 

Slåning, hegnflet 
• Sagnlandets trampeture                             Søndag d. 26 april, kl. 13-15 

Med fårehyrden i foldene, fårehyrde Njord Flaherty 
• Sæsonen begynder i Sagnlandet              . maj 
• Vikingelauget                                               Lørdag d. 9. maj kl. 10-15 
• Stenalderlaug, formidling til publikum       Lørdag d. 30 maj                                                                                  

(dragt, fortælling) 
• Jernalderlaug, formidling                            Lørdag d. 30 maj                                                                           

(dragt, fortælling) 
• Vikingelauget                                                Lørdag d. 13. juni kl. 10-15 
• Stenalderlaug, før højsæson                       Lørdag d. 13. juni 
• Jernalderlaug, græsslåning,                       Lørdag d. 13 juni 

sæsonforberedelse 
• Stenalderlaug,                                              Lørdag d. 11 –  søndag d. 19. juli                                                                                 

støtte til Athra Gathering  
• Vikingeugen (ting og marked)                   uge 28 

Brug for hjælp til mange praktiske ting        
• Årsfest for Vennerne i august                      Dato mm kommer i ASK 
• Venneforeningens tur til Midtsjælland  

planlægges til en lørdag eller søndag      Efter sommerferien, formentlig i september 
 

 


