
DAGINSTITUTIONSABONNEMENT

LANDET DU MÅ UDFORSKE 
Om I vil besøge stenaderboplad-
sen Athra, jernalderlandsbyen Le-
thra, vikingeområdet Ravnebjerg 
eller Krikkebjerghuse fra 1850´erne, 
vælger I selv. Men i tilgift får I altid 
en tur i et spændende landskab 
og mulighed for at prøve kræfter 
i det arkæologiske eksperimenta-
rium Båldalen og i Sagnlandet Lej-
res arkæologiske værksted.  

Sagnlandet Lejre nås let med tog 
og bus. Det ligger kun 10 km vest 
for Roskilde.

Børn leger sig til viden i Sagnlandet 
Lejre. I henhold til Pædagogiske 
Læreplaner er der rig mulighed 
for forundring og læring. Børnene 
kan færdes i naturen, udvikle so-
ciale kompetencer, udvide deres 
begrebsverden med sproglig op-
mærksomhed og udfordre deres 
krop med forskellige fysiske gøre-
mål samt stifte bekendtskab med 
en fremmed, fortidig kultur. 
De løber og springer eller sidder 
roligt og ser på verden omkring 
dem, mens de bager pandeka-

ger, brødkiks, ser på fodring af 
vildsvin eller jernalderens værktøj.

I Sagnlandet Lejre står historierne 
i kø for at blive fortalt. Her er op-
levelser i højsædet og læringspo-
tentialet stort.
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UDFLYTTERBØRNEHAVEN
fra Nørrebro er i Sagnlandet Lejre 
for første gang. De sætter rygsæk-
kene og holder en lille spisepause. 
De har en gruppe ”vilde” drenge 
med, så kroppen skal bruges. Af 
sted går det i dyrenes fodspor, op 
og ned af bakkerne lige til de når 
Krikkebjerghuse, hvor kæpheste-
ne skal afprøves. Der er også tid 
til at riste pølser over bål, inden 
bussen går kl. 15. Ombord er lutter 
glade og meget trætte børn.

BØRNEHAVEN FRA LEJRE
kommer for sidste gang i år. De 
skal forberede jul og har booket 
et forløb  om nisser. De hanker op 
i rygsækkene og trasker af sted. 
Vejen er kendt, men i dag tager 
det mere tid, end det plejer. Sne-
en er tung at gå i, og der er man-
ge spor at undersøge. Det skal der 
tages højde for, når de skal hjem. 
De har bestilt telebussen til kl. 13. 

FORBEREDELSERNE ER GJORT
Vikingetøjet er klar til mange 
dagsbesøg. Børnegruppen fra 
Næstved glæder sig til at besøge 
vølven Japke og smeden på mar-
kedspladsen Ravnebjerg. 
Mon de er så heldige i dag, at de 
hører en lille historie, eller at Sme-
den viser sit sværd og sin økse 
frem? Der bliver helt sikkert meget 
at tale om til samling og fortælle 
mor og far, når de kommer hjem 
igen.

ABONNEMENT
GIVER FORDELE

• Fri entre på hverdage i 
sæson 2022 for det antal 
børn og voksne abonne-
mentet er tegnet for

• 20% rabat på tilkøb af 
historiefortælling

• 10% rabat på Skoletjene-
stens forløb

SÅDAN KAN DU  BRUGE
SAGNLANDET LEJRE
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BESTIL
ABONNEMENT
Bestil et daginstitutionsabon-
nement på 
kontakt@sagnlandet.dk og 
oplys: 

• Institutionens navn, post-
adresse, telefonnummer,
mailadresse samt evt.
EAN nr.

• Institutionslederens navn

• Antal børn abonnemen-
tet skal omfatte

• Antal voksne abonne-
mentet skal omfatte

Herefter fremsender vi fak-
tura. Når betaling er regi-
streret, sender vi et abonne-
mentskort pr. post.

DAGINSTITUTIONSABONNEMENT
SANGLANDET LEJRE

KALUNDBORG 65 km 

ROSKILDE 
8 km

KØBENHAVN 
46 km

SAGNLANDET LEJRE

RINGSTED 
27 km

Gevninge
Svogerslev

Osted

Lejre
Ledreborg
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Det er let at 
komme til 
Sagnlandet Lejre 
med offentlige 
transportmidler: 
Tag toget til Lejre 
Station hvorfra bus 
233 kører direkte til 
døren.
Kun 1 time fra 
København.

DET ANTAL BØRN OG PÆDAGOGER, I ØNSKER AT TAGE PÅ TUR SAMMEN

KOM SÅ TIT I HAR LYST

KORTET ER ALENE KNYTTET TIL INSTITUTIONEN BELIGGENDE PÅ DEN ADRESSE, DET ER UDSTEDT TIL. DET MÅ KUN BENYTTES PÅ HVERDAGE 

AF ANSATTE SAMMEN MED INSTITUTIONENS BØRN.

HUSK AT MEDBRINGE JERES ABONNEMENTSKORT. DET SKAL FOREVISES VED INDGANGEN. 

ET DAGSINSTITUTIONSABONNEMENT FOR BØRNEHAVER, SFO´ER, KLUBBER OG DAGPLEJER GIVER 
PÅ HVERDAGE I KALENDERÅR 2022 GRATIS ADGANG FOR: 

PRIS  PR. BARN: 120 KR.

PRIS  PR. VOKSEN: 120 KR.

MINIMUMSPRIS FOR OPRETTELSE: 1.020 KR. ( 12 PERSONER )

ET ABONNEMENTET SPARER JER PENGE

NORMAL ENTRÉPRIS FOR INSTITUTIONER ER 30 KR. PR. BARN I 2018

PRIS PÅ DAGINSTITUTIONSABONNEMENT ER FLEKSIBEL. DEN AFHÆNGER AF HVOR MANGE BØRN OG PÆDA-
GOGER, I ØNSKER SKAL PÅ TUR SAMMEN. I TILMELDER DET ANTAL PERSONER, I FINDER PASSENDE  
BØRNEGRUPPER SKAL ALTID LEDSAGES AF MINIMUM 1 VOKSEN. 


