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Flyve ASK 2017 

Sagnlandets Venner i Lejre – oktober 
 

Kære Alle Venner, 

Så havde vi igen en dejlig årsfest et helt nyt sted, men som altid med grillet gris og laks og 
spillemænd, salat og meget andet. Ikke at forglemme Mikes utrolige blomstereng med de 
store solsikker og gladiolus, som de helt små børn reagerede så sjovt på. Vi var omtrent 
lige mange Venner og ansatte med børn.  

Der var også to indslag, som mange udnyttede: Lars rundtur oppe ved Multihusets 
forlængelse og Peter Rahbeks Blide øvelser. Der var to rappe hold til at samle og afskyde 
den. Stakkels kålhoveder. 

Og så er sæsonen ovre, men der er stadig brug for Jer, og der er mulighed for hygge og 
nytte rundt omkring – også for dem der ikke har været så meget med før 

Der er efterårsferie, indsatslørdag, juleåbent, trampeture, årsmøde 2018 og laugsdage. 

 

Efterårsferien  er 14 – 22 oktober med masser af aktiviteter.                                           

Se Sagnlandets hjemmeside under Det sker http://www.sagnlandet.dk/det-sker/            
Hjælp søges til butikken tirsdag, onsdag og torsdag eftermiddag.                                     

Mail gerne til butik@sagnlandet.dk) 

 

Efterårets INDSATS-lørdag den 28. Oktober 

Der skal pakkes ned efter denne våde sæson  -   og så møder I masser af andre Venner 
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. 23. Oktober af hensyn til madbestilling 
 med e-mail til lah@sagnlandet.dk  
 med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
 
Skriv venligst som I plejer: indsats, 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. 
 

http://www.sagnlandet.dk/det-sker/
mailto:butik@sagnlandet.dk
mailto:lah@sagnlandet.dk
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JULEÅBENT 2017 – 2. og 3., 9. og 10. samt 16. og 17. December 

Der er også brug for dig til Jul! 

Landbojulen i Sagnlandet er blevet et større 

og større tilløbsstykke for gæster fra nær og 

fjern, og der er stort brug for din hjælp til at 

bemande de hyggelige værksteder.  

Det samlende koncept for juleåbent er ”jul i 
gl. dage – perioden ca. 1800 – 1920”. Der er 

travlt til jul, men det er rigtig sjovt og 

stemningen er god! Så kom og vær med til 

julehyggen og få julesved på panden!  

Der er brug for mange hænder, så alle der 

har tid og lyst til at give en praktisk og formidlingsmæssig hånd med i juleværkstederne er 

meget velkomne.  

Hvad du kan forvente af os og hvad Sagnlandet af dig? 

1) Sagnlandet har juleåbent 3 weekender i træk - alle dage fra kl. 11.00 - 16.00. Du møder 

op i det værksted du er sat på eller ønsket at være i kl. 10.00 – 16.30 og bliver sat ind i 

værkstedets opgaver om morgenen. Kan du ikke deltage helt til kl. 16.30 sætter vi også 

pris på din hjælp i færre timer, men det er vigtigt at du er med fra kl. 10.00 – da vi aftaler 

dagens opgavefordeling/lærer op værkstedets arbejde fra kl. 10.00. 

2) Når du kommer og hjælper ved de herunderbeskrevne arrangementer byder 

Sagnlandet på gratis sandwich fra kiosken, samt kaffe og the ad libitum. Vi aftaler pauser 

på skift i de enkelte værksteder, så ingen værksteder lukker pga. pauser. 

3)Når du er med til at bemande arrangementerne, vil du blive lært op af Sagnlandets 

trænede formidlere, og det er ikke nødvendigt, at du kan en masse historie i forvejen. Du 

får dog tilsendt et materiale om jul i dagene op til den første juleweekend, så du kan læse 

lidt op på historierne og konceptet for de forskellige værksteder.Men der er TRAVLT til jul, 

så du skal være indstillet på at være på tæerne og hurtigt komme ind i arbejdet. 

2) Hvis du melder dig til at være med i bemandingen til disse værksteder, er det meget 

vigtigt at du har lyst til at snakke venligt med alle slags mennesker hele dagen, at du er 

lydhør overfor personalets oplæring, samt at du er smilende og imødekommende i mødet 

med gæsterne og møder gæsterne ligesom du gerne selv vil mødes. Det er også vigtigt 

at du har en god portion tålmodighed overfor de besøgende børn:) 

4) Skriv en mail til Formidlingsansvarlig Ane Jepsen adj@sagnlandet.dk, hvis du har lyst til at 

hjælpe til jul. Skriv kort hvilket værksted du gerne vil deltage i, hvilken dato og tidsrum du 

kommer og hvor mange du/I kommer. Store børn er velkomne til at komme med og 

hjælpe til, men husk at vi har travlt, så det er bedre hvis du kommer som almindelig gæst 

til jul, hvis du har små børn med, for du får travlt!:) 
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Der er brug for hænder i følgende værksteder, og vi kan bruge omkring 10 frivillige pr. 
juleåbent-dag: 

Tinsoldatværkstedet i Huggehuset i Krikkebjerghuse: Her er man i landbodragt, og det er 

udendørs og kan være koldt, så husk skiundertøj, varme mørke støvler og en varm sweater 

– helst uden mønster. Opgaverne deles mellem dig og personalet og omfatter 

brændehugning, støbning af tinsoldater, fortælling om tinsoldater, modtagelse af 

betaling, snak med gæsterne om hvad de kan lave og hvordan de gør det, klargøring af 

forme med gæsterne, oprydning m.m. 

Bolsjeværkstedet i Velkomstcentret: Her er man i sit almindelige tøj, men med Sagnlandets 

forklæde og nissehue på. Opgaverne aftales også her om morgenen og fordeles mellem 

dig og personalet. Opgaverne omfatter kogning af bolsjemasse, blanding af bolsjemasse 

sammen med gæsterne, uddeling af smagsprøver, fortælling om smag, priser og 

bolsjernes historie, opskrivning af gæsterne på venteliste, modtagelse af betaling, 

oprydning, instruktion af gæsterne i bolsjefremstilling og pakning i poser m.m. 

Nålefiltværkstedet i Dragtværkstedet: Her er man også i sit almindelige tøj, men med 

Sagnlandets forklæde og nissehue på. Opgaverne aftales også her om morgenen og 

fordeles mellem dig og personalet. Opgaverne omfatter at hjælpe gæsterne til at sy nisser 

og hjerter af stof, uddeling af stof, tråd og synåle, modtagelse af betaling, modtagelse af 

gæsterne, oprydning m.m. 

Bivokslyseværkstedet i Lille Pot ved Potteriet: Bivokslyseværkstedet bemandes sammen 

med Sagnlandets biavler Peter. Også her er påklædningen Sagnlands forklæde og 

nissehue. Dette er altså halvvejs udendørs og koldt, selvom vi tænder op i essen – tag 

derfor mange lag tøj på, varmt fodtøj og godt overtøj med, som kan tåle at blive beskidt. 

Opgaverne aftales om morgenen. De omfatter 

rulning af bivokslys med gæsterne, fortælling om 

lysenes historie, modtagelse af betaling m.m. 

Decoupage og keramikværksted i Potteriet: Her er 

man også i sit almindelige tøj, men med Sagnlandets 

forklæde og nissehue på. Opgaverne består i at 

hjælpe gæsterne med at klippe glansbilleder, lime 

billeder på lerfigurer, trække lerfigurer på snor, for-

tælle om ler og glansbilleder, modtage betaling m.m. 

I alle værksteder er der en post til Sagnlandets tradi-

tionsrige nissejagt med nissen Nils i hovedrollen. Alle 

medarbejdere og frivillige hjælper gæsterne med at 

finde posten, hvis gæsterne spørger om hjælp. 

DIREKTE Aftaler om hjælp i BUTIK og LANDBOHUSE 

Sagnlandets Butik og Landbohuse vil også gerne have hjælp – men I bedes aftale det 
direkte med butik (mail til butik@sagnlandet.dk) eller landbohusenes leder Lotte Rask mail 

til lra@sagnlandet.dk). 

mailto:butik@sagnlandet.dk
mailto:lra@sagnlandet.dk
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Venneforeningens årsmøde 2018 

holdes d. 13 marts kl 18 i Felix i Lejre. Indkaldelse sendes med ASK 2017 nr 2.  

Har I allerede noget, der gerne skal diskuteres, så send mail til formanden Ulla Pinborg på 
svl@sagnlandet.dk        

 

Medlemskab og kontingent for 2018 

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.   

Frem til årsmødet i marts kan I nå at købe medlemskab til gammel pris:  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 Sagnlandet har 
registreret Jeres betaling. 

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  

 

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. Under 
meddelelser skrives: navn, e-mail adresse.  OBS: det er navnet på den der skal være 
medlem. Sagnlandet får fra banken kun oplyst navn og adresse på betaleren.                          

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.     

 

 

mailto:svl@sagnlandet.dk
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
mailto:svl@sagnlandet.dk
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Sagnlandets Venner SVL 2017 og forår 2018 

Har du lyst til at blive 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, især om vinteren 

 Stenalderlauget                       
Kontakt  Lilith G. C. Andersen                                            lilith_gca@hotmail.com   
Facebook:   Sagnlandet Lejres Stenalderlaug 

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

 Vikingelauget  
Kontakt Jutta Eberhards                                                    vikinger@sagnlandet.dk  
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg 

 Landbohusene                                                         
Kontakt Kaj Nielsen                                                     landbohuse@sagnlandet.dk  

 Harpestrengs Have                 
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 sommertiden slutter og vintertiden 
begynder. Tilmelding senest d. 23. Oktober til lah@sagnlandet.dk  

Trampeture holdes af Sagnlandet 29.oktober og 26. November (kl. 13-15), ingen 
tilmelding 

Venneforeningens årsmøde 2018 holdes d. 13 marts kl 18 i Felix i Lejre. Indkaldelse 
sendes med ASK 2017 nr 2. Har I allerede noget, der gerne skal diskuteres, så mail til 
formanden Ulla Pinborg på  svl@sagnlandet.dk 

Sagnlandet holder trampeture flere gange i vinter. Se på Sagnlandets hjemmeside 

Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside 
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet*  foroven.   

Du kan maile til foreningen og til formanden på  svl@sagnlandet.dk       

Sagnlandets eget Nyhedsbrev. Tilmelding på http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/ 
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