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 FLYVEASK 2020  
Sagnlandets Venner i Lejre – maj 2020 

  
  

Velkommen til en ny sæson   
til alle venner af Sagnlandet Lejre 

  
CORONA Vi passer på hinanden i Sagnlandet - læs hvordan 

 
 SNIGPRÆMIERE En dag kun for Sagnlandets venner: Kom forbi 

mandag den 8. juni, hvor vi tager forskud på sæsonen 
 

KONGEHALLEN Den åbner i juni - glæd jer   
  
 

---------- 
 
 
SÅDAN PASSER VI PÅ HINANDEN 
Sagnlandet Lejre slår dørene op for gæster tirsdag den 9. juni kl. 10, og 
det glæder vi os til. Sæson 2020 bliver pga. corona noget anderledes, 
end vi er vant til, men er i fuld gang med forberedelserne og gør sig 
stor umage for at passe på jer, gæsterne og hinanden. Også selvom 
der er masser af ekstraopgaver.  
 
- Sagnlandet vil sørge for ekstra rengøring af toiletter mm. 
- I butikken, hvor gæsterne bliver modtaget, vil være ekstra sprit, 
skiltning omkring afstand, og så vil trafikken igennem butikken være 
ensrettet.  
- Der er spritdispensere fordelt på hele området, som vi vil opfordre jer 
til at benytte. 
- Hvor der er behov, sætter Sagnlandet ind med kø-styring, så 
afstandskravet overholdes.  
- I caféen vil der være ekstra folk til at hjælpe med, rengøring, opvask 
mm. Cafeen starter med dørsalg, og så kommer selve Hvidesøhus og 
de indendørs siddepladser i brug så snart rutinerne er på plads og det 
kan lade sig gøre på en tryg og forsvarlig måde. 
- På særligt travle dage vil der være parkeringsguider på 
parkeringspladsen. 
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HAR DU MOD PÅ AT HJÆLPE? 
Hvis du har mod på at give en hånd med i forhold til nogle af 
ekstraopgaverne, er du velkommen til at melde dig under fanerne til 
Charlotte på cfd@sagnlandet.dk. Skriv blot dit navn, at du gerne vil – 
og evt. om du kan meget eller lidt, og hvilke opgaver du helst vil 
hjælpe med. Når Sagnlandet har overblik over mængden af både 
villige hænder og opgaver, vil alle der har meldt sig blive kontaktet af 
Charlotte med mere info. 

  
---------- 

 
 
SNIGPRÆMIERE I GODE VENNERS LAG 
Venneforeningen har fået mange nye medlemmer i løbet af foråret. 
Faktisk er vi over tre gange så mange som før coronakrisen.  
Den kæmpe støtte og fantastiske opbakning, Sagnlandet Lejre har 
mærket fra jer, skal I have en helt særlig tak for.  
Derfor glæder Sagnlandets medarbejdere sig til at åbne centret for jer 
mandag den 8. juni 2020 kl. 12-18., hvor sagnlændingene ser frem til at 
hilse på jer og få en dejlig dag i venners lag.  
Det bliver så også første gang, Sagnlandet skal håndtere de forskellige 
tiltag for at undgå coronasmitte, så bær over, hvis tingene tager lidt 
længere tid, end de plejer. 
 
Mad og drikke 
Der vil være gang i bålene i Båldalen på snigpræmieredagen, men 
pga. corona skal I selv sørge for snobrødsdej, og hvad I ellers vil stege 
over bål. Der vil være mulighed for gennem et vindue til caféen at 
købe kaffe (vel også andre drikkevarer?), kage og en pakket 
sandwich. I kan også vælge at pakke en picnickurv hjemmefra.  
 
OBS: Kongehallen er ikke åben denne dag. Hallen bliver indviet senere i juni og 
åbner efter den officielle indvielse. 
 
 

 ---------- 
 

BOOK ET BESØG I KONGEHALLEN  
Sagnlandet melder ud, lige så snart datoen for åbningen af 
Kongehallen er helt på plads. Lige nu lægger Sagnlandet sidste hånd 
på afleveringsforretningen med coronatiltag, myndigheds-
godkendelser og færdigindretning.  

mailto:cfd@sagnlandet.dk
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Når Kongehallen åbner, vil man skulle booke et besøg hjemmefra via 
hjemmesiden. Bookningen kommer selvfølgelig ikke til at koste ekstra, 
men er en foranstaltning for at sikre, at der ikke er flere i hallen end det 
tilladte i forhold til kvadratmeter og afstandskrav.  
Sagnlændingene glæder sig meget til at vise jer den imponerende 
hal! 

---------- 
 
LIDT OM LAUG OG KVADRATMETER 
For alle jer der er med i Laug: Sagnlandet ved at I er SÅ klar til at 
komme i gang igen. Hvornår, hvordan og hvad man særligt skal huske 
på kommer der info om på mail, direkte til Laugene. Blandt andet fordi 
der – som det er lige nu – kommer til at være nogle særlige regler for 
Laugenes færden i Sagnlandet. Blandt andet skal Sagnlandet sikre at 
vi alle lever op til afstandskrav og for eksempel ikke klumper for mange 
personer sammen i et jernalderhus. Samtidig vil der også være 
tidspunkter hvor nogle af Laugene ikke har mulighed for at komme og 
gå i husene på samme måde som de plejer. Det gælder for eksempel 
jernalder- og landbolaug i de uger hvor der er fortidsfamilier, fordi der 
her er særlige regler i forhold til overnattende gæster, både under, før 
og efter opholdet. Alt det, og meget mere kommer der mail ud om – 
direkte til de relevante laug. 
 
  

---------- 
 
Har I fået medlemskortet? Så er det bare at bruge det!   
Skulle det være smuttet, så I stadig venter på kortet, så tag fat i Lone, 
som sidder klar ved tasterne i Sagnlandet Lejre på lok@sagnlandet.dk.  
 
Vi glæder os til at se jer og håber, at I vil komme på besøg mange 
gange i løbet af sæsonen   
 

mailto:lok@sagnlandet.dk

