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Flyve ASK 2017 

Sagnlandets Venner i Lejre – juli 

 

Ekstra Venneopgave til årsfesten 

 
*********** 

 

 
Sagnlandets årsfest for Venner og medarbejdere  

holdes lørdag d. 19 august 

Og programmet er stadig  

 samling ved runestenen og derefter rundvisning til byggeri og kastemaskiner 
kl 15.30 

 middag kl. 18 

Meld Jer gerne til. Se nedenfor 

 

og nu er der lige kommet 

en ny Venneopgave for 10-12 Venner 

Vi skal hjælpe med at  
hænge nye hestehuder op i Offermosen 

 
Vi mødes kl 12 i Jernalderen  

 
Det kan blive lidt mudret! 

Når I melder Jer til årsfesten, kan I angive, at I gerne vil hjælpe i Offermosen. 

Har I meldt Jer allerede, kan I bare sende en ny mail om Offermosen senest 
søndag d, 13 august  

Om tilmelding, se nedenfor 
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************************ 

Tilmelding til årsfesten - 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 at skrive navne på alle, også gæster. Liste over tilmeldte lægges i butikken.  
 
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, Anvend 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 
 
  
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. Så vil I direkte 
høre nærmere om behov. 
I kan også melde Jer til hjælp i Offermosen. Vi behøver 10-12 Venner til det. 
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