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Flyve ASK 2016 

Sagnlandets Venner i Lejre – januar 

Venneforeningens formand Tove Binzer og 
Sagnlandets direktør Lars Holten  
ønsker alle Venner et godt nyt år  

 
 

 

Direktøren fortæller, at 
 

de tre juleåbne weekender 
 
gik godt, især den sidste, hvor 
vejret var fint. Der kom i alt 
2416 mennesker – lidt færre 
end i 2014 – men de brugte 
ligeså mange penge og 
hyggede godt.  Der var travlt 
og tidvis trængsel, både inde 
og ude. 

   

Tak til alle i Sagnlandet og til alle gode hjælpere                                Fotos: Ole Malling   
 
****************************************************************************************************** 

 
TILMELDING kan nås endnu 

 
VIKINGERNES Kunst og skrift 

Vær med til Runestens-weekenden i Sagnlandet                                   
lørdag og søndag 30-31 januar 2016 – to hele dage kl. 10 - 16 

Sagnlandet holder sammen med Folkeuniversitet i Roskilde et åbent arrangement med 

runestenenes billedverden og runeskrift i januar 2016. Adgang for alle. 

Fra Sagnlandet står Jutta Eberhards og Ulla Pinborg for program og det praktiske. Lars 

fortæller lidt om Kongehalsprojektet, men hovedemnerne er runestenenes utrolige 

billedverden, og hvad vikingerne egentlig skrev på stenene, og så bliver der tegne- og 

skriveøvelser.    -   De to foredragsholdere er begge kendte runestens-videnskabsfolk. 

Prisen på 650 kr er som for andre folkeuniversitets- weekender med to dage med i alt 12 

timers program. 

Tilmeldingen foregår via Roskilde Biblioteks hjemmeside. Der er et begrænset antal pladser 

(ca 25), for vi skal kunne have komfortabel plads til øvelser. Se nedenfor 

Vi får en detaljeret analyse af den store Jellingestens billed- og tekstprogram, der satte 

sine tydelige spor i mange efterfølgende billedrunesten. I sen vikingetids kunst 

(billedrunestenenes æra) og i den efterfølgende romanske kunst var en af de 
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væsentligste pointer samhørigheden imellem det kristne livs træ og Kristi kors. Vi dykker 

ned i stenenes billede-univers (design, motiver og billedstrukturer) og i deres tekst-univers 

(runer, navne, genealogi og tekstgenre).  

Der bliver lejlighed til selv at arbejde med billeder og runer. Der vil blive fortalt om 

Sagnlandets arbejde med en kopi af Snoldelevstenen, rejsning af den store 

Vikingeskibssætning og Kongehalsprojektet. For interesserede kan arrangeres kort tur til 

Gammel Lejre til den originale skibssætning. 

Deltagerne skal selv medbringe mad. Vand kan købes. Der vil løbende være gratis kaffe 

og te. I prisen indgår tegnematerialer. Medbring godt tøj. Kurset afholdes uanset vejret. 

Pris per deltager: 650 kr. Begrænset deltagerantal.   

Tilmelding og betaling senest søndag d. 17. januar 2016 

Tilmelding kan ske via Folkeuniversitetet www.fu.dk. (gå ind under Øvrigt Land og klik på 

Roskilde). Billetter kan også købes online på www.roskildebib.dk/kalender  (gå ind under 

Folkeuniversitetet) eller direkte på Roskilde Bibliotek (Hovedbiblioteket).  

Kontakt og spørgsmål:  runesten@sagnlandet.dk  

 
 

ÅRSMØDET 2016 – generalforsamling  
og foredrag om dragter fra Sagnlandet 

 
Der indkaldes hermed til årsmøde med generalforsamling tirsdag den 8. marts kl. 18.             
Det finder som sædvanligt sted i kulturhuset Domus Felix i Lejre. Først holdes general-
forsamling med dagsorden ifølge vedtægterne. Foreningens formand Tove Binzer og 
Sagnlandets direktør Lars Holten fortæller fra 2015 og lidt om det som kommer i 2016. Der 
bliver et tilbageblik på jubilæumsfejringen og opdatering om Kongehallen.  Ligeledes lidt 
information om Lejre Museum og Skjoldungelandet. Formandens officielle beretning for 
2015 er allerede trykt i ASK 2015 nr.2.   
 
Sagnlandets forslag til kontingent skal godkendes på årsmødet. Kontingentet har været 
uændret i flere år. Nu foreslår Sagnlandet kontingentet hævet med 5 kr, til 200 kr for 
voksne og 100 kr for børn. Det vil gælde fra årsmødet 2016 frem til årsmødet i 2017. 
 
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, David Zennaro og Ulla Pinborg. Repræsentant for Sagnlandet er 
direktør Lars Holten. Suppleanter Birgit Green, Jo Kruse,  Henning Harbo, Hans Faartoft og 
Peter Schneidermann. Revisor Steen Thyrring. Frivillig koordinator fra Sagnlandet er Peter 
Rahbek Poulsen.                                                                                                                                                     
Valg til bestyrelsen i 2016   -  Lilith Andersen og Anne Winkel er på valg. Alle suppleanter 
og revisoren er på valg. 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.                                                                   

http://www.fu.dk/
http://www.roskildebib.dk/kalender
mailto:runesten@sagnlandet.dk
mailto:tove.binzer@gmail.dk
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Efter generalforsamlingen holdes et offentligt og gratis foredrag kl. 19.45.     
Foredraget denne gang hænger tæt sammen med fortidens dragter og materialer, som 
Sagnlandet er så god til og efterhånden kendt for. Fra Vævestuen får vi et foredrag af Ida 
Demant om hendes arbejde og forskning i dragtmateriale og teknik, og fra Stenalderen 
får vi nogle dragter demonstreret af den slags, som har været med i fjernsynet. 

Forskelligt nyt fra Sagnlandet                                                                                    
Skuret bag Potteriet     Der var engang et gammelt vakkelvornt skur med en ovn til at 
brænde lertøj i. Det blev revet ned i 2015. Nu er der rejst penge til et nyt fundament og 
gulv, og de forskellige tilladelser til at bygge er i hus. Der skal stå en rigtig kraftig ovn 
derinde, og nabohusene har stråtag. 

Fra Lejre 
Lejre Museum genåbner i 2016 som det nye nationale besøgscenter for Sagnkongernes 
Lejre. Udstillingen åbner i marts, blandt andet med Odin fra Lejre under lås og slå.  
Tom Kristensens nye store bog *Lejre bag myterne* samler fund og viden på meget flot vis.   

Lejrebogen 2015 udgives af Robert Dumong og kan købes for 150,00 kr. i Lejres 

dagligvarebutikker og fra forlaget Perikon. Tlf. 46 49 81 16. Mail: robert@dumong.dk.       

200 sider, heraf ca 40 sider med små afsnit om Sagnlandet i 2015. 

 

INDSATSLØRDAGEN foråret 2016 bliver allerede d. 12. marts 
 

Nu har vi næsten lige pakket ned, og så skal vi til at pakke ud igen   
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 sig til middagen. 
 
Tilmelding senest mandag d. 7. marts 
 med e-mail til lah@sagnlandet.dk  
 med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
 
Skriv venligst som I plejer:  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. 
 
 

   Kontingent og Medlemskab – alle skal have hver sit kort                      
Man bliver medlem af Venneforeningen, når man betaler kontingent. Der skal betales for 
hver person særskilt fra 3 år(ej børn 0-2 år) med opgivelse af navn, adresse og e-mail.                             

Opgives ingen e-mail til en husstand, sendes al information med posten, som vi plejer.  Vi 
forsøger ikke at sende dobbelt til nogen husstand, hverken med mail eller post. Fortæl os 
gerne, hvis der alligevel er svipsere. 

Det personlige medlemskort sendes til alle med posten, når Sagnlandet har registreret 
Jeres betaling. Børnenes kort har en lille drabelig viking i hjørnet.                                       
 
Prisen Indtil årsmødet 2016 er prisen stadig 195 kr for voksne (fra 12 år)og 95 for børn fra 
3 til 11 år. Efter årsmødet 8. marts er prisen 200 kr pr voksen, 100 kr pr barn.  
Betaling for 2016 skal ske før efterårsferien er slut. Betaling derefter gælder for 2017. 

mailto:robert@dumong.dk
mailto:lah@sagnlandet.dk
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Man kan betale på flere måder 

Betaling med Netbank med betalingskode: +73 <86214768> 
Der skal laves en særskilt betaling for hver, der skal have et medlemskort. 
Sagnlandet får gennem betalingen oplyst navn og adresse på betaleren. 
Under meddelelser skrives: navn, e-mail adresse   
Betaling via PBS, Sagnlandets PBS nr 08018715. 

I skal tilmelde Jer til Sagnlandet, når I vil til at bruge PBS hos os første gang. Så sørger 
Sagnlandet for videre tilmelding til PBS.  
Send en e-mail med oplysninger om betalerens CPR, navn, adresse, bank reg og bank 
konto, e-mail, og for hver anden person, I betaler for(også børn 3-11 år) skal I sende alder, 
navn, adresse og e-mail (hvis den er forskellig fra betalers). Sagnlandet opretter Jer, og 
fremover går det automatisk.  
Direkte i en bank. Bed venligst banken om at anføre de samme oplysninger som for 
Netbank (navn, adresse, e-mail). Bank konto er Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 
4384950707. Der skal betales særskilt for hver person. 

I butikken kan I udfylde en papirblanket med navn for hver person, og betale direkte.  
Gem kvitteringen (bon’en) og tag den med, til I har fået sæsonkortet tilsendt.      
Tilmeldingsblanket kan også downloades fra hjemmesiden under Venneforeningen på  
http://www.sagnlandet.dk/om-sagnlandet/venneforening/ .                                   

Sagnlandets hjemmeside                                                                     

På www.sagnlandet.dk findes alle Sagnlandets aktiviteter, løbende opdateret 

Information om Foreningen Sagnlandets Venner i Lejre findes som del af Sagnlandets 
hjemmeside under fanebladet ’om Sagnlandet’ på  http://www.sagnlandet.dk/om-
sagnlandet/venneforening/ .                                                          

Sagnlandets Venner SVL program  -        tidligt forår 2016  

 Runestens-weekend                                    Lørdag-søndag 30-31. janaur  10-16 
 

 Venneforeningens årsmøde i Lejre            Tirsdag d. 8 marts kl.18  
med offentligt foredrag kl. 19.45.   
 

 Indsatslørdag, forår  2016                            Lørdag d. 12 marts. Fra kl. 9  
 

 Sagnlandet holder påskeåbent                 19. – 28.marts, hver dag kl 10-17  
 Lejre Kulturdage 2016                                  16. april til 1. maj.  

Program kommer på http://www.lejrekulturdage.dk/   
 

 Sæsonen begynder i Sagnlandet              1. maj  
 Sagnlandets trampeture                              se Sagnlandets hjemmeside og lokalaviser   

                                                                                                                                                          
Laugsmøder  aftales af laugene selv, normalt den anden lørdag i hver måned, året rundt 
 Stenalderlauget      Lilith Andersen             lilith_gca@hotmail.com 
 Jernalderlauget      Hans Faartoft               hansk4toft@hotmail.com  
 Vikingelauget         Jutta Eberhards           skoletjenesten@sagnlandet.dk                   
 Smedene                 Holger Trankjær          holger.trankjaer@gmail.com  
 Havelauget             Birgit Green                  birgitgreen@mail.dk                               

Laugets vintermøde holdes lørdag d. 13.02, kl. 11, Lejrevej 80 hos Birgit Green                    

* 
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