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Flyve ASK 2017 

Sagnlandets Venner i Lejre – juni 

 

God sommer til alle og Velkommen til de nye Venner 

I alt er vi lige nu 153 voksne og 24 unger tilmeldt 

*********** 
 

Sagnlandet holder årsfest for Venner og medarbejdere  
 

Lørdag d. 19. august er der årsfest for både Venner og medarbejdere,  
store og små, og gæster er velkomne  

For dem der har lyst til byggerundvisning i nyt Magasin-byggeri og/eller har lyst til 
test af egne evner udi at samle- og skyde med Sagnlandets nye kastemaskine 
samles vi kl. 15.30 ved den store runesten ved Velkomstcentret. 

Her deler vi os af praktiske grunde i hold, så alle kan komme med til alt. 

Vi spiser kl. 18 og får som tidligere år helstegt gris med tilbehør i form af salater mv. 

Da vores hidtidige festområde ved Multihus er byggeplads, vil vi henover 
sommeren afklare, hvor spisning kan foregå. 

I år behøver I ikke medbringe eget bestik og tallerkner, Sagnlandet sørger for 
engangsservice. Egne drikkevarer må gerne medbringes, dog vil der også være 

mulighed for at købe lidt øl, vand og vin. Husk kontanter. 

Venner der gerne vil give en hånd med ved maden kan melde sig til Lars (se 
nedenfor). Så vil I direkte høre nærmere om behov.                                                

Velkommen til en hyggelig dag og aften 
 

Husk tilmelding i god tid med navn både for Jer og Jeres gæster 
OBS Indgangen lukker kl. 18 

 
TILMELDING      -      SENEST SØNDAG 13. AUGUST men meget gerne før  
 

 med e-mail til lah@sagnlandet.dk    
 med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, 4648 0878.    

 
Skriv venligst: SVL å r s f e s t , navn(e),adresse, antal B (børn 7-11 år), antal V (for 
voksne), e-mail. Husk navne på alle, også gæster. Liste over tilmeldte lægges i 
butikken.  
 
 

mailto:lah@sagnlandet.dk
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PRIS for INDGANG    -   Medlemmer kommer ind på medlemskort. 
* forhåndstilmeldte Gæster (tilmeldt senest 13. august og med navn) fra 12 år 
betaler 65 kr. eller bruger sæsonkort. * Ikke-forhåndstilmeldte er velkomne, til 
fuld adgangspris. 
 
PRIS for MADEN   -   Alle voksne deltagere, Venner, medarbejdere og gæster: 120 
kr pr person, Børn 7-11 65 kr.  Under 7 år: gratis   
 
BETALING via net eller kontant 
1. Forud kun via netbank                         Medbring kvitteringen til festen. 
Nordea  Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707, brug betalingskode: +73 < 86214768< 
Skriv venligst: SVL å r s f e s t , navn(e), antal B (børn 7-11 år), antal V (for voksne), e-
mail.    
2. På dagen ved indgangen og helst kontant 
 
 

Lekursus med Venner og Le Grej 
 

 

I år var der ingen store fælles leslånings-

opgaver.                                                            

I stedet var der torsdag d.14 juni lekursus 

ved Landbohusene for dem, der gerne 

ville lære at klargøre leer 

Legrejet, som vi har fået af kommunen, var 
bragt derud fra Grejbankrummet i 
Multihuset.  Der er leskafter, leblade, 
harregrej og høriver 

 
 

 
Jørgen Binzer lærte os at harre, slibe og 
tilpasse leer og få det rette svung 
 
Et par deltagere havde egne leer med 
Nu kan vi det til resten af året 

Theis, der dagligt arbejder ved       

Landbohusene, var der sammen med 

Vennerne.  

Der var også tid til kage og juice. 

Nyttigt og hyggeligt, med interesserede 

store og trygge ællinger og gæslinger og 

besøgende og Venner mellem hinanden 
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Sankt Hans Aften kunne have haft bedre vejr, men der kom alligevel                  
omkring 200 til bålet i skumringen.  
 

Harpestrengs Have 
De grå gammeldags heste har 
overtaget Vikingepladsen. De ligger 
ved det nye luftige og langtidsholdbare 
hegn til Harpestrengs Have og nyder 
det. Der er sat hvidtjørn inde i haven 
langs hegnet, for det suser ind. Det 
gamle hegn med mange lægter gav 
mere læ. 
Havefolket har hentet hvidtjørnene ude 
på overdrevet omkring skibssætningen. 
  

 
På hjemmesiden www.sagnlandet.dk er der en udførlig kalender for hele sæsonen 
Husk Vikingemarked 10 – 14 juli og Athra Gathering i Stenalderen 17 – 23 juli 
Men der er også kampdage, honningslyngning, lertøj, grise og plantefarvning ….. 
 

 

Frivillige Gavebidrag – helt utroligt  
 

104 frivillige bidrag i hus før sommerferien !!   
 

Mange mange tak fra Lars Holten, glad direktør 
 

 

Medlemskab og kontingent for 2017                                                    
Medlemskab. Man bliver medlem af Venneforeningen, når man har betalt 
kontingent. Der skal betales for hver person særskilt (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.                                                                                               
Prisen er også i 2017 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn fra 3 til 11 år.                         
Alle får et personligt medlemskort. Det sendes til alle med posten, når Sagnl-andet 
har registreret Jeres betaling. Betaling efter efterårsferien gælder for 2018. 

Tilmelding til Venneforeningen finder I på                                         
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/ 

Vi stræber efter, at alle på samme adresse (samme husstand) kun får et eks. af 
Flyve ASK og ASK med posten eller til en e-mail adresse. Vi bruger post-adressen 
og mail adressen på Jeres tilmelding. Hvis der er flere separate tilmeldinger og 
forskellige e-mails for voksne på samme adresse, får de dog mail til hver mail. 
Børn med egen mail adresse får også e-mails.  

Når I har forskellig adresse, men bruger samme mailadresse, sender vi kun til den 
person, der har betalt. Vil I gerne have det anderledes, skal I bare skrive, fortælle 
eller maile os på  svl@sagnlandet.dk  

http://www.sagnlandet.dk/
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
mailto:svl@sagnlandet.dk
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Man kan betale på flere måder                                                                                            
1. Betaling med PBS, Sagnlandets PBS nr 08018715.  Fra hjemmesiden udfyldes en 
tilmeldingsblanket og PBS tilmelding, begge findes på samme side 

2. 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.                                                                           

3. 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. 

4. 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 downloades fra hjemmesiden   www.sagnlandet.dk. Gå til 
*om sagnlandet* foroven og til *Venneforeningen*       

Sagnlandets Venner SVL 2017 

Har du lyst til at være medlem af et laug eller gruppe, bedes du selv kontakte 
dem.   -   Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag hver 
måned, men det er bedst lige at checke 

 Stenalderlauget               Athra Gathering 10-14 juli, laugsdag 9. september   
Kontakt  Lilith G. C. Andersen                                           lilith_gca@hotmail.com   

Facebook:   Sagnlandet Lejres Stenalderlaug 
 Jernalderlauget                                        laugsdage 12.august og 9. september 

Kontakt   Mette Bendsen                                                jernalder@sagnlandet.dk 
Facebook: Sagnlandet Lejres Jernalderlaug 

 Vikingelauget                  8.juli,12.august,9.september,Vikingemarked 17-23 juli 
Kontakt Jutta Eberhards                                                   vikinger@sagnlandet.dk  
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg 

 Landbohusene                                                        8.juli, 12. august, 9. september 
Kontakt Kaj Nielsen                                                    landbohuse@sagnlandet.dk  

 Harpestrengs Have                8. juli, 12. august, 9. September, og alle onsdage 

Kontakt Birgit Green                                                  harpestreng@sagnlandet.dk  
Hjemmeside                        http://harpestrengshave.dk 

 Smedelauget   Kontakt Andreas Oster                           smede@sagnlandet.dk  
Facebook: sagnlandetssmedelaug 

 Efterårets indsatslørdag er 28. Oktober, dagen før vintertiden begynder 

Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside 
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet*  foroven.                                             
Du kan maile til foreningen og til formanden Ulla Pinborg på  svl@sagnlandet.dk      

Sagnlandets Nyhedsbrev. Tilmeld på http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/ 
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