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Flyve ASK 2019 

Sagnlandets Venner i Lejre – oktober 

 

Sagnlandet har åbent i efterårsferien 12. – 20. oktober 

 

 

Vi minder om tilmelding til 

Efterårets indsatsdag 

  26. oktober fra kl. 9.00 
 

• Morgenmad og info om dagens arbejdsopgaver og mål 

• Information om juleweekenderne 

• Nedpakning og oprydning af Sagnlandet (Sagnlandet sørger for kage, kaffe 

og drikkelse, men du skal huske egen frokost) 

• Dejlig festmiddag med god mad, vin, øl og vand for dem der har lyst 

 

I bedes melde Jer til Lars på lah@sagnlandet.dk og angive, hvor mange I kommer, 

og om I bliver til middag,  

senest 20. oktober af hensyn til redskaber, mad og planer. 

Vi glæder os til at se jer 

 

O  

Jule-weekenderne 
 

• 30.november-1. december 

• 7-8. december 

• 14-15. december 
 

Der kommer forhåbentlig en masse glade julegæster som sidste år. Vi håber, at I 

også har tid til at besøge Sagnlandet i julen. 

 

Jule-weekenderne er fortsat gratis for Venner med Vennekort for 2019 eller 2020 og 

for besøgende med sæsonkort for 2019. 

For alle andre besøgende gæster opkræver Sagnlandet i år en entre på 25 kr, ens 

for børn over 3 år og voksne. 

 

Sagnlandet vil samtidig være rigtig glad, hvis nogle af Jer gode Vennemedlemmer 

også kan afse tid til at hjælpe til i Sagnlandets forskellige juleværksteder. Her laver 

vi f.eks. vokslys, bolsjer, støber tinsoldater og meget mere med børnefamilierne. 

Sagnlandet forudser nemlig behov for megen hjælp i år. Så det vil være herligt 

med rigtig mange Jule-Venner i julehumør ☺. 

 

Man kan være med en enkelt dag eller flere. 
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Meld Jer gerne til Lasse på lsn@sagnlandet.dk senest d. 3. november og angiv 

hvilke dage og tider I kan hjælpe og med hvad. Så begynder Lasse at samle et 

aktivitetsskema sammen. Han kontakter Jer. 

 

DEN STORE DAG TIL NÆSTE ÅR 

NU ER DER EN DATO 

 

KONGEHALLEN ÅBNER I MAJ 2020 

 
Rigtig mange af os har været et smut eller flere forbi byggepladsen 

under kyndig forklaring, og vi har set, hvordan Hallen har rejst sig så 

imponerende.  Det ydre er næsten klart, mens der mangler masser af 

store og små ting at gøre klar inde i Hallen og omkring den.  

Det går vinteren med, og så kommer 

  

åbningsdagen  

Fredag d. 29 maj foråret 2020 

 

 

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 PBS. 

 

De der tilmelder sig i efterårsferien eller derefter i år, regnes som medlemmer i 

2020, og prisen er den samme resten af 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* i båndet foroven.    

Vennerne mødes til torårets årsmøde i marts og årsfesten i august, og desuden 

til indsatsdag om foråret og om efteråret.   

Der kan man finde ud af, hvad der bliver lavet, og om man har lyst til at deltage 

i et laug eller en gruppe.  

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