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Flyve ASK 2018 

Sagnlandets Venner i Lejre – december 

Jule-weekenderne er i fuld gang 

Der er endnu to åbne jule-weekender, 8.-9. og 15.-16. december. 
Kom og nyd julen i Sagnlandet og kik ind i de åbne værksteder. 

OBS: cafeen er i år i Velkomstcentret. 

For at give gæster og de frivillige en rigtig god oplevelse, kunne vi stadig godt bruge flere 
hænder de to weekender. Har I en fridag og kan hjælpe i et af værkstederne, hører den 
ansvarlige for jule-weekenderne gerne fra jer. Lasse kan nås på lsn@sagnlandet.dk, eller 
pr. telefon på +45 46424946                                                                                                     
Besøgstallet var fint i den første åbne jule-weekend: 908 gæster lørdag, 676 søndag (regn) 

 

Tak for i år 
til alle medlemmer, voksne og børn, og en særlig tak til alle de 
frivillige, både fra frivillig koordinator Peter Rahbek Poulsen, jule-
koordinatoren Lasse Stokholm Nielsen og fra formanden Ulla Pinborg 
 
 

Årsmødet 2019 tirsdag d.19 marts i Felix kl. 18. 
Den officielle indkaldelse blev sendt ud med Flyve ASK nov.  2018. 
I må meget gerne melde Jer, hvis I har lyst til at stille op til bestyrelse eller som suppleant. 
Mail til formanden på Svl@sagnlandet.dk.  Send gerne forslag til dagsorden eller til 
foreningen.     
Efter mødet vil der som sædvanligt være åbent foredrag fra kl. 19.30. om to af de vigtige 
håndværk i Sagnlandet. 
Beretning fra i år og planer for 2019 fra laug og grupper kommer i forbindelse med 
årsmødet, men her er lidt fra styningsgruppen og syningsgruppen 

 
Styningsgruppen – allerede flere tilmeldte.  
Pilene ved Landbohusene skal stynes i vintersæsonen. Der skal beskæres og sankes grene, 
men ikke fældes store træer. Det bliver nok på et par hverdage. Sagnlandet instruerer. 
Der kommer et Flyve ASK med datoer tidligt i januar, men meld Jer gerne til nu, hvis I er 
interesserede på svl@sagnlandet.dk . 
 

Dragtværkstedet på Nørkle-loftet – overtøj, skjorter, særke, uldtøj ….. 
Produktionen af dragter til Kongehallen vokser og vokser, men der skal også være tøj til 

120 børn og 40 voksne til næste sæson. Et mægtigt arbejde.                                                 

Sygruppen består af 20 frivillige, der mødes hver onsdag. De starter kl. 13 og slutter senest 

kl. 20, men man kommer og bliver, som man kan. Udover de store mængder af sytøj, er 

der tid til hyggelige og faglige snakke, kaffe/kage og lidt aftensmad. Mange af 

sygruppens medlemmer tager endda sytøj med hjem og færdiggør det til den næste 

onsdag. Der er også nogle som pga. lang afstand, har en aftale om at få hentet og bragt 

sytøj. Med alle disse flittige hænder vokser produktionen hurtigt.                                                                   
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Hvis det lyder spændende, og nogen af Jer har lyst til at være med på disse effektive og 

hyggelige onsdage, kan I skrive en mail til dragt@sagnlandet.dk og fortælle lidt om jer selv 

og jeres erfaringer med nål og tråd og tekstiler.   

1. milepæl. – Overtøjet er færdigt! kapper, slag og hætteslag.  
2. Lige for tiden arbejdes med skjorter og særke syet i hør. 
3. Det næste bliver uld-tøjet, som er selekjoler, kjoler med ærmer og kofter.  

 
Der kommer meget mere om sygruppen i det nye år, også om hvor stofferne produceres 
og om farvningen. 
 

Noget helt ny på uddannelsesfronten - Naturvejleder 
Vi vil meget gerne bringe dette videre. 

Københavns Universitet og Friluftsrådet står bag en nye naturvejleder-uddannelse. Sidste 
frist for ansøgning er den 31. december 2018.  Al informationen kan findes på                                            
https://www.friluftsraadet.dk/uddannelsen-naturvejleder med ansøgningsskema og på 
Københavns Universitet på https://naturvejleder.science.ku.dk/ 
 

Tilmelding til Venneforeningen findes på   

http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/  
eller på blanket i Butikken.   Tilmelding til 2019 kan ske allerede nu.  
 
Prisen er 210 kr for voksne (fra 12 år) og 105 for børn (3-11 år), som der står på 
hjemmesiden. Der stod forkert for børn i sidste Flyve ASK, men allerede betalte 
kontingenter gælder selvfølgelig. 
 
Det gælder indtil årsmødet i marts. Der vedtages nok en lille kontingentstigning, som vil 
følge Sagnlandets lidt ændrede sæson-kortpris fra foråret 2019.  
 

            Kontakter til Sagnlandets Venner SVL 
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 Venner 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 Curt Gyde Sørensen        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                                                                   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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