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Flyve ASK 2018 

Sagnlandets Venner i Lejre – juni 
 

                                           
                            
Så kom og gik Sankt Hans                                 
Der var lidt usikkerhed næsten til den sidste dag. Men det blev en herlig aften.  
Tak til alle Jer der kom, og som altid til dem, der trak forberedelses-læsset med bål 
og gjorde sære og grumme ting, mens natten listede sig ind. 

Årets Skt. Hans arrangement var nok det mest velbesøgte til dato! Sammenfald af 
afbrændingsforbud i mange omkringliggende kommuner, godt vejr og at d. 23. 
juni i år faldt på en lørdag havde lokket ekstra mange gæster til.  
Kl. 19 valfartede folk til bålpladsen på Oren, og så begyndte den efterhånden 
traditionelle kappestrid om hvem, der havde ret til at tænde bålet, mellem 
repræsentanter for de forskellige tidsaldre. I år var det vikingen Ravn, der løb af 
med sejren. Da bålet var godt i gang, sang jernalderhøvdingen Jahrun aka. vores 
allesammens Laurent, for på Midsommervisen, som traditionen tro blev sunget 
mangestemmigt omkring bålet (der var vist ca. et vers-tids forskel på, hvor når de 
første og sidste blev færdige) 
 
Den længste kæde nogensinde begav sig via Danselabyrinten ud til Offermosen. 
Jahrun afholdt en fin offerceremoni, og som ventet dukkede Nerthus op og 
krævede et menneskeoffer. Stakkels Peter fra Lethra måtte lade livet for at 
tilfredsstille den smukke (og grumme) gudinde.                          Mette 

 
 
Tørke og varme og nu noget vand 
Vejret har sat sit præg på Sagnlandet. Den tidlige sommer er på en måde allerede 
ovre, og mange blomsterplanter er meget længere fremme end normalt. De urter 
vi forsøger at hindre spredning af, er også i fuld gang. Det er Kæmpebjørneklo, 
som Driften holder godt nede, men det er også Kartebolle og Eng-Brandbæger, 
og Gyldenris. Visse steder skal vi måske begynde at tænke på Burre, der gerne 
hægter sig i tøjet og lader sig bringe vidt omkring. Vi håber ikke, at nogen planter 
Ramsløg ind. 

 
Stenalderens to landsbyer 
Der er stenalderfestival d.16 – 20 juli i landsbyerne Athra og Trahaa. Der samles folk 
fra nære og fjerne egne. Man kan nok lære noget om skind og andet, som man 
ikke vidste. 
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Klining i Jernalderen og klart til besøg 
Før sommerferien klinede jernalderfolket huse indsmurt i vådt møg og ler og varmt 
vejr, og tvangsblanderen virkede som den skulle. Det var godt varmt, men det 
pynter og er rart for dem, der skal bo i Lethra i sommer. Men der stadig er nogle 
sprækker, der skal gøres noget ved. 
Der bliver krigerkampe som sædvanlig og mad og andet, også stilhed i løbet af 
sommeren. I Offermosen er symbolerne på plads. Se Sagnlandets kalender. 

 
Haven ved Potteriet 
Haven foran Potteriet er der nu sat en håndfuld mindre buske af gamle typer. Ikke 
af gamle underarter, desværre. En lille busket potentil har overlevet flytning fra 
Harpestrengs Have. Den stod helt tør over vinteren, og vi var parat til at afskrive 
den, men den ville det anderledes. Haven er nu overtaget af Rigmor. 

 
Vævestuen 
Den vakkelvorne trappe og rådne balkon er væk, og der er bygget nyt op. Sikkert 
og flot. Tak til Svend Gunnar. 
 

 
Melding fra Vikingerne 

Ravnebjergs vikinger takker for en god indsats ved at få teltene op igen ved 
indsatslørdagen. Det var god gerning. Den gode Ravn og Thorwald gjorde 
området efterfølgende parat til at kunne modtage store og små gæster. 
Teltene står der nu allesammen og har allerede været til god gavn. 
 
Vikingeområde Ravnebjerg har undervisningen i højsæde. Det gør, at vi bruger 
næsten alle timer på det, og at vi ikke har haft mulighed for at afholde 
laugslørdage endnu. Men der er håb forude. 
Vi vil gerne lave nogle håndværkssysledage til efteråret. Vi melder datoer ud. 
 
Der er kommet nogle meldinger ud, at mailen til vikingelauget ikke virker 
hensigtsmæssigt. Vi beklager. Kasper er på opgaven. Har I ikke hørt fra os, kan I 
sende en mail til Jutta, som er områdeleder. 
Ravnebjergs vikinger har en facebookgruppe Vikingelauget Ravnebjerg - 
vikingerne i Sagnlandet, hvor vi udveksler informationer og forskellige artikler. Vil du 
med, så meld dig til i gruppen. 
 
I uge 28 har en del af Lauget allerede meldt, at de gerne vil give en hånd. Det er 
dejligt. De rejsende vikinger kommer forbi med vogne d.11. juli om eftermiddagen. 
I uge 29 kommer vores Sorøvikinger og er med i formidlingen. 
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Har I lyst, mod og tid at være med i vores sommerferieformidling, der står på 
historiefortælling, møntslagning, smykkebod og krigertræning, giv gerne besked til 
Jutta. 
I weekenden den 8-9. september gæster vi projektet “den rejsende viking”. Er du 
nysgerrig på, hvordan det forgår, når rejseudstyr skal pakkes, lades og 
transporteres, hører vi gerne fra jer. Har i ikke eget vikingetøj, må I gerne låne 
Sagnlandets. 
 
Jutta     skoletjenesten@sagnlandet.dk 

 
 
Årsfesten lørdag d. 18. august fra kl 17. 
 
Tilmelding med navn og antal til Lars senest d. 10. august på lah@sagnlandet.dk 
eller med posten.                                                                                                                 
Vi samles ved runestenen, hvor Lars igen iår tager os med op til Kongehallen. For 
der er sket store fremskridt.                                                                                                                     
Der er formentlig også et eller to træer, vi skal gætte og måle højden på. Hvilke 
mon? 

Middag kl. 18 med den velkendte menu - formentlig. Stedet får I at vide senere, 
når vi kender vejret. Men sidste år i Mikkels pavillon var godt. Der bliver også musik. 
 

 
TUR til Bondeskovgård 
Alle de tusind trædele til Kongehallen – søjler, planker, knægte, lange, korte, 
krumme, lige – bearbejdes på Palle Nielsens Savværk Bondeskovgård ved Osted. 
Palle fortalte os om det ved årsmødet i marts. Nu har vi fået lov til at komme ud og 
se savværket og høre endnu mere. I hører snart om det. 
 
 
Efterårets indsatsdag lørdag d. 27. oktober.  
Vi pakker ned som vi plejer.  
 
Start kl. 9 i Velkomst-centret til fælles morgenbord og fordeling af opgaver og det 
seneste nyt fra Lars og andre. 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 d. 10 oktober af hensyn til oversigt og madbestilling 
• med e-mail til lah@sagnlandet.dk  
• med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878 
 
Skriv venligst: indsats, navn(e), antal deltagere voksne/børn, hvornår I kommer, 
antal deltagere i middag, bemærkninger, e-mail.                                                                 
Stadig ingen overnatningsmuligheder, desværre.  
 
 

mailto:skoletjenesten@sagnlandet.dk
mailto:lah@sagnlandet.dk
mailto:lah@sagnlandet.dk
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Jule-weekenderne 
Igen i 2018 bliver der travlt i jule-weekenderne, og som altid vil der være brug for 
Jer 1-2, 8-9 og 15-16 december. Mere efter sommerferien. 
  
 
I næste Flyve ASK  
B.l a Nyt fra Landbohusene, Smedene og Harpestrengs Have 
 
 
Venneforeningen 
 
Medlemstal    -   Midt i juni var vi 22 børn (3-11 år) og 137 voksne (12 år og mere) 

 
Tilmelding til Venneforeningen findes på                                         
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/  
eller på blanket i Butikken.   210 kr for voksne (fra 12 år) og 90 for børn (3-11 år). 
 
 
 

Kontakter til Sagnlandets Venner SVL sommer 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. Det er nemmest at lære nye at 
kende ved indsatsdagene og til årsfesten.                                                                          
Man skal være medlem af Venneforeningen for at være med i et laug 
• 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                                                   smede@sagnlandet.dk  

Facebook: sagnlandetssmedelaug 
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     
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