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Flyve ASK 2019 

Sagnlandets Venner i Lejre – juli 

 

Ny bestilling af VENNETØJ – 
 

Send en e-mail senest d. 17 juli til  
Curt Gyde Sørensen på curtgyde@fastmail.fm 

 
Så mailer Curt en bestillings-formular (et Word-dokument), som du henter ned på 
dit ”skrivebord”. Udfyld formularen med din bestilling og returner dokumentet som 
vedhæftet fil til Curt senest 17. juli - og betal også senest 17. juli. 
(meget nemmere end at printe og scanne/fotografere, - vi vil gerne  
undgå håndskrevne bestillinger, og få de korrekte e-mail adresser). 

 
Betaling skal ske på regnr. 2280, konto 4384950707  

Ingen mobilepay 
 

I får e-mail med besked om afhentning af tøjet, 
når Sagnlandet har fået det tilsendt fra producenten 

 
Der er veste og T-shirts til herrer og damer  

Størrelserne er S,M,L,XL,XXL,XXXL  -   OBS Størrelserne er ret små.  
 

Veste pris: 300 kr pr stk, gråliggrøn 
T-shirts pris: 125 kr pr stk, lys ørkenfarve 

 
Hvis I vil, så kom og PRØV tøjet inden bestilling. 

Prøve-eksemplarer lægges frem  
i Foyeren i Velkomstcentret Kl. 11-14  

• mandag  d. 8 juli  
• onsdag   d.10 juli   
• lørdag     d.13 juli     
• søndag   d.14 juli   

 
NYT i Sagnlandet 

• Ro-både i Videsø og det nye Bådehus 
• Cafeen og dens omgivelser 

• Athra Gathering - 14th international Stone Age festival 15 – 19 juli  
                 (kontakt Laurent Mazet lma@sagnlandet.dk) 

• Kongehallen har fået tag på. Kæmpe-indvielse i 2020 
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Årsfesten 2019 - tilmelding kan ske allerede nu  
Sagnlandet holder fest for Venneforeningens medlemmer og ansatte  

lørdag d. 17. august fra kl. 17.30. Hvor det skal foregå, får I besked om. 
 

Tilmelding meget gerne allerede nu til lah@sagnlandet.dk  
Skriv SVL årsfest, navne på deltagerne med V for voksne og B for børn. 

I kan også sende post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre. 
 

Sidste tilmelding søndag d. 11 august. 
 

I må meget gerne angive, hvis I eventuelt gerne vil hjælpe til,  
 f eks madlavning, opstilling af borde og borddækning eller andet. 

 

Spisningen - i år må vi vende tilbage til betaling for spisningen, 
125 kr for voksne (12 år og mere), og 65 kr for børn 6-11 år  

 
Gæster - alle Venner kan i år tage 2 gæster med, men de skal også tilmeldes 
og betale både for at komme ind og for maden. Har de sæsonkort i forvejen, går 

de bare ind på det. Ellers må de købe et.  
 

Betalingen skal ske samlet forud til netbank på regnr 2280, konto 4384950707 

 
 

For dem der har lyst til mere 
 

Efterårets indsatsdag bliver                                    26/10 kl. 9.00 
Vi får travlt med nedpakning, men i år kommer vi også til at høre om jule-
weekenderne i god tid. Der bliver nemlig brug for endnu flere Jule-Venner i år. 
 

Desuden kommer der nok andre dage, hvor der er brug for Venner.  
De annonceres med nye Flyve ASK. Der er noget med en brønd og en mose. 

 
 

Tilmelding til Venneforeningen 
findes på  http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/  
eller på blanket i Butikken.  Vi bruger ikke mere PBS. De der er tilmeldt, forbliver bare. 
Prisen er i 2019 215 kr for voksne (fra 12 år) og til 110 for børn (3-11 år).  
 

                               Kontakter 
 

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