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Sagnlandets Venner i Lejre – juni 2015 

 

Glæd Jer til Jubilæumsdagen 

Årets længste dag søndag d. 21 juni  
 

Den festlige fejring begynder kl. 11  
 med jubilæumstaler og skål i mjød og sang 

  

og med afsløring af Gunvalds sten,  
runestenen som er Vennernes gave 

 
På dagen er der åbent og fest hele dagen fra kl.10 til kl. 22.  
 
Der er mange punkter på programmet 
 
• Husmandskonen byder på snaps, blomsterkranse, halmdukker og dyrefodring, og vi 

kærner smør til festbordet  

• Jernalderfolket byder på smagsprøver af Tollundsmandens grød, og vi snitter små 
offersværd med magiske runer 

• Vikingerne byder på mjød og idrætslege og fortælling, og vi laver små skind punge og 
tinamuletter til at ofre 

• Stenalderjægerne byder på smagsprøver på fiskesuppe, og vi hugger små 
flintskrabere til at ofre  

• Båldalen tilbyder LUCULLISK MÅLTID af helstegt okse, vildsvin og lam  

• Dagen igennem bliver der særlige ”Shows” – på udvalgte tidspunkter.                               

• Kampshow for små og store krigere & valkyrier  

• Vi gør Jernaldersøen klar til ofring og rejser hestestager  

• Der bliver suppegryde, offerbål og historie fortælling af sagn og myter  

• Og mere 

Ingen tilmelding!  Kom bare med familie og venner og med god tid. Følg alt på 
Sagnlandets hjemmeside (www.sagnlandet.dk)  

I nationalparken Skjoldungernes Land, som Sagnlandet er en del af, kommer der 
også til at ske en masse i weekenden 21-22 juni.  
 
En glædelig nyhed.  Fredningsnævnet har lige givet tilladelse til at det nye 
redskabsskur bygges ved Potteriet. 
 
 

http://www.sagnlandet.dk/
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Aftentur i tusmørke – sidste chance    tilmelding nødvendig 
 
Sagnlandets Venner indbyder til en aftentur fredag den 5. juni kl. 20-23  med Ulla Pinborg 
som guide.  Vi skal opleve, at forsommerens tusmørke sænke sig over Sagnlandet og hører 
dets lyde. Indgang helst omkring kl. 19.45. Tag egen kaffe med. 

Nattemørket er et vigtigt led i denne nationalpark så tæt på store befolknings-
koncentrationer, der ikke hjemmefra kan opleve nattemørket og dets store kvaliteter.                             
Vi mødes uden for Velkomstcentret. (der har været skrevet Båldalen i tidligere ASK) 

Vi lader roen komme over os. Vi går ad gode stier, mens landskabet går til hvile og nogle 
stjerner og månen forhåbentlig kommer frem. Vi håber, at nattergalen og natuglerne og 
måske rævene eller råbukkene lader høre fra sig.  Tilmelding til Ulla Pinborg på 
pinborg2009@yahoo.dk senest 2. juni. Tag gerne en lommelygte med. 

 

En af vores vigtigste fælles Venne-opgaver – slåning af græs i 
Jernalderen   -   Der skal være ordentligt til jubilæumsdagen 
 
Kom og vær med til at slå eller rive sammen, alle hænder er nyttige. Lørdag d.13. juni fra 
kl. 11. Kom med handsker og egen le eller lån en. Vi har låneleer, kaffe og kage. Alle 
Venner meget velkomne. Mødested Jernalderen.                                                                
Tilmelding hurtigst muligt til tove.binzer@gmail.com  

 

Sagnlandets Venner SVL program -  tidlig sommer 2015  
 

• Vennetur i tusmørke   Fredag d. 5. juni 20 – 23 (senest 19.45) 
Nyt mødested: Vi samles uden for Administrationsbygningen. Egen kaffe.  
Tilmelding pinborg2009@yahoo.dk  senest 2. juni 

• Leslåning, alle Venner meget velkomne  Lørdag d. 13 juni kl. 11 
Mødested Jernalderen. Vi gir kaffe og kage.  
Tilmelding til tove.binzer@gmail.com  

• Vikingelauget                                                 Lørdag d. 13. juni kl. 10-15 
• Stenalderlaug, før højsæson                        Lørdag d. 13. juni 
• Jernalderlaug, le-slåning                        Lørdag d. 13 juni kl. 11 

Sæsonforberedelse 
• Harpestrengs Havelaug tur til Esrum Kloster   Torsdag d. 2. juli kl. start kl. 11 

Alle er velkomne. Mødested:  Klostrets store P-plads.   
Tilmelding til hellemajken@gmail.com . Aftale om samkøring. 75 kr. 

• 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                       Lørdag d. 8 august.                                        
En mægtig fest for Vennerne. Mere i Flyve ASK  

• Sagnlandets temature genoptages i september.  65 kr. for voksne 
• Om Mikkelsdag og høsttid. Tematur Søndag d. 27. september kl. 13-15 
• Om klima og neolitisering -  arkæologens  

øje på landskabet. Tematur      Søndag d. 25. oktober kl. 13-15 
• Med fårehyrden i foldene. Tematur Søndag d. 22. november kl. 13-15 
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