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ET KULTUR- & ERHVERVSAMARBEJDE MED KONTANTE FORDELE!

ERHVERVSKLUBBEN I SAGNLANDET LEJRE
Er du og din virksomhed interessede i nye netværk? Har du fokus på kunder og medarbejdere som hele mennesker, der sammen med familien fortjener gode oplevelser
med kultur og natur? Kan du bruge et kreativt frirum og mødested?
Vil du samtidig gerne bidrage til at børn og unge kan komme ud
af klasselokalet og få styrket deres samarbejdsevner gennem
praktiske aktiviteter, der viser vores forfædre som
innovative og dygtige til at bruge både hænder og
hoved?
Så læs om den synergi og det værdi fællesskab, der kan
være for din virksomhed ved medlemskab af Sagnlandet
Lejres erhvervsklub.
Vi glæder os til samarbejdet.
Lars Holten, direktør
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FOR HJERNER

MED HJERTER

Brænder du lige så meget for din virksomhed, medarbejderne & jeres
kunder, som vi i Sagnlandet Lejre brænder for kultur, gæster & godt
værtskab?
Så er vore virksomheder måske et godt match for hinanden!
5 GODE GRUNDE for dig og din virksomhed til at tegne MEDLEMSKAB af
SAGNLANDET LEJRES ERHVERVSKLUB:
1. EKSPONERING for over 70.000 gæster fra mange målgrupper
2. IMAGEPLEJE via samarbejdet med en almennyttig institution
3. NETVÆRK i mødet med ildsjæle som dig selv fra andre dele af
erhvervs- & kulturlivet
4. RABATTER på entré, mødefaciliteter & arrangementer for din
virksomhed
5. MEDARBEJDER & KUNDEPLEJE på et anderledes mødested rig på
natur & kulturoplevelser

ERHVERVSKLUBBEN I SAGNLANDET LEJRE
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FIRE PAKKER FYLDT MED FORDELE

HVILKEN MATCHER DIG?

1. BASIC - KENDSKABSPAKKE:

Oplagt for den lille virksomhed.
Ud over eksponering får
virksomheden invitation til min.
to årlige netværksmøder med
spændende oplæg. Deltagelse i
et uformelt sommerarrangement.
Mulighed for at medbringe en
gæst. Tilladelse til brug af ”Vi
sponserer Sagnlandet logo” i
virksomhedens materialer. Hertil
VIP-kort og rabatbilletter til brug
for relationspleje af kunder og
ansatte.
2. EXPERIENCE - GRUNDPAKKE:
Udover elementerne i Basic
får virksomheden yderligere
eksponerings-, besøgs- og
rabatfordele bl.a. på leje af
mødefaciliteter og køb af
firmagaver og rundvisninger. Hertil
yderligere VIP-kort samt fribilletter
3. EXPLORER - UDVIDET PAKKE:
Ud over elementerne i Experience

får virksomheden større rabatter,
yderligere VIP-kort og fribilletter
for pleje af kunder og ansatte,
samt mulighed for eksklusiv
særrundvisning for op til 10
personer efter aftale.
4. ADVENTURE - ALL INCLUSIVE
PAKKE:

Ud over elementerne i Explorer
får virksomheden adgang til de
største rabatter, antal VIP-kort,
fribilletter samt mulighed for brug
af Sagnlandet Lejres logo og fotos
efter aftale.
Sidst, men ikke mindst bliver
virksomheden efter aftale
sat i stævne af Sagnlandet
Lejres jernalderfolk, vikinger
eller husmænd til en
uforglemmelig dag i fortiden
med dyst & teambuilding på
kreative færdigheder, der
ryster medarbejdere eller
forretningsforbindelser sammen
og kalder smilet frem.

STOR & FLOT ELLER

SMÅT&GODT

Uanset om
virksomheden er lille
eller stor, eller du blot vil
starte småt men godt,
så har vi en pakke, der
passer:
4 FORSLAG med
forskellige priser, fordele
og muligheder for
samarbejde:
1. BASIC 2.500 KR.
Kom godt i gang &
lær os at kende via
adgang og netværk.
2. EXPERIENCE 5.000 KR.
Udvid med rabat
på firmagaver og
rundvisninger samt
møder.
3. EXPLORER 15.000 KR.
Tag skridtet videre.
Få større rabatter og
kom bag kulisserne på
særrundvisning.
4. ADVENTURE 25.000 KR.
Gå All In med
maksimale rabatter
på vores ydelser
til firmaer og få en
eksklusiv oldtidsdyst
for dig og dine
ansatte.
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“TIDLIGT OP OG I GANG MED ARBEJDET MÅ DEN,
DER KUN HAR FÅ FOLK. MEGET FORSINKES FOR DEN,
DER SYVSOVER. FRISKHED FØRER TIL RIGDOM.”
FRA ODINS TALE CA. 750-1000 E.KR.

FÅ OVERBLIK

YDELSER & PRISER

OPLEVELSER FORDELSRABATTER

MEDARBEJDER &
KUNDEPLEJE

NETVÆRK

EKSPONERING & IMAGEPLEJE

PAKKE

BASIC
DKK 2.500,-

EXPERIENCE
DKK 5.000,-

EXPLORER
DKK 15,000,-

ADVENTURE
DKK 25,000,-

Firmanavn og logo i Sagnlandet Lejres
årsberetning

✓

✓

✓

✓

Firmanavn og logo på www.sagnlandet.dk

✓

✓

✓

✓

Omtale i Sagnlandet Lejres årsberetning og
brug af Sagnlandets logo i firmaets mails mv.

✓

✓

✓

✓

Firmanavn og logo på sponsortavle

-

✓

✓

✓

Aktivt link til firmaets www på www.
sagnlandet.dk

-

-

✓

✓

Logo på Sagnlandet Lejres sæsonfolder

-

-

-

✓

Adgang til brug af Sagnlandet Lejres fotos
efter aftale

-

-

-

✓

Invitation til mindst to årlige netværksmøder
med spændende oplægsholdere

✓

✓

✓

✓

Mulighed for at medbringe en gæst efter
eget valg

✓

✓

✓

✓

Et årligt, uformelt sommerarrangement “bag
kulisserne” i Sagnlandet Lejre

✓

✓

✓

✓

Rabatbilletter du kan forære til
samarbejdspartnere, kunder og medarbejdere

10 stk,

25 stk,

50 stk,

75 stk,

Personlige VIP-pas der giver fri adgang i
åbningstid i nuværende sæson

2 stk,

5 stk,

10 stk,

25 stk,

Fribilletter til samarbejdspartnere

-

5 stk,

15 stk,

25 stk,

Rabat på leje af mødefaciliteter

-

5%

10 %

20 %

Rabat på firmarundvisninger

-

5%

10 %

20 %

Rabat på firmagaver fra Sagnlandet Lejres
butik

-

5%

10 %

20 %

Særrundvisninger for dit firma

-

-

✓ (maks. 10
personer)

✓ (maks. 25
personer)

Oldtidsdyst for dig og dine medarbejdere

-

-

-

✓

PRIS KALENDERÅR (EX. MOMS)
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FEM GODE GRUNDE

FOR ET MEDLEMSSKAB
personaleture året rundt.

1. EKSPONERING

Sagnlandet Lejre bruges af
Din virksomhed får gode
danske og udenlandske tv- og
eksponeringsmuligheder for et
filmhold. De tiltrækkes af vores
veluddannet og købestærkt
publikum ved et medlemsskab af smukke natur og historiske
miljøer som oplagt location for
Sagnlandet Lejres Erhvervsklub.
produktion af dokumentarfilm,
Sagnlandet Lejre besøges af
børneprogrammer og fiktion. På
mere end 70.000 gæster årligt.
nettet spreder Sagnlandet Lejre
Ca. halvdelen er voksne, over
og mange tusinde gæster og
90% er danskere, især fra Region
følgere små fortællinger, billeder
Hovedstaden og Region Sjælland. og videoklip fra vores virke og
Gæsterne omfatter: familier
events via nettet
og turister på ferie og udflugt;
og sociale
børnehaver, SFO’er og skoler på
medier.
udflugt; undervisning eller lejrskole;
erhvervsturister fra virksomheder
og organisationer til møder og
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1. “FØR FROSTEN” (2018) - optaget i
landbohusene. Foto: Nordisk Film
2. “HISTORIEN OM DANMARK” (2017)
- optaget i Jernaldelandsbyen og
Stenalderbopladsen. Foto: Danmarks Radio
3. “HJELM HAR ALLE DAGE VÆRET EN GOD
IDÉ” (2021) - optaget i Sagnlandet Lejre. Foto:
Rådet for Sikker Trafik
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HVEM BESØGER OS?

GÆSTEPROFIL

Sagnlandet Lejres
analyser af besøgende
viser en gæsteprofil
over landsgennemsnit
mht. personlig indkomst,
husstandsindkomst,
formue og
uddannelsesniveau.
Karakteristisk for
besøgssammensætning
er overvægt af
veluddannede,
aktiver børnefamilier,
kulturbrugere og unge
på karrierestigen. Som
erhvervsklub medlem
giver det eksponering
over for en købestærk
målgruppe.

“... GØR DIT SKIB FORDELAGTIGT, SÅ
DET TILTRÆKKER GODE MÆND OG
BLIVER GODT BEMANDET...”
FRA KONGESPEJLET CA. 1240 E.KR.

FEM GODE GRUNDE

FOR ET MEDLEMSSKAB

så de oplever sig selv som del
af et større perspektiv. Samtidig
Hvis du og din virksomhed har
udfordrer vi deres forestillings- og
fokus på socialt ansvar (Corporate indlevelsesevner og styrker deres
Sociale Responsibility, eller
kreative og sociale kompetencer.
CSR) og lægger vægt på miljø,
Vores Historiske Værksteder,
bæredygtighed, forpligtigende
universitetsstuderende og
fællesskaber og børn og unges
gæsteforskere skaber gennem
adgang til viden og gode
arkæologiske forsøg og
oplevelser, så er et medlemskab
af Sagnlandet Lejres erhvervsklub rekonstruktioner ny viden, der
gør os klogere på vore forfædres
et godt match.
teknologiske formåen, kreativitet
Sagnlandet Lejre er af SKAT
og levevis.
godkendt som en almennyttig
Sagnlandet Lejres dyrehold
institution, der varetager
af historiske racer
folkeoplysning, undervisning,
formidling og udforskning af vores er økologisk
certificeret, vores
fælles fortid.
Velkomstcenter
Sagnlandet Lejre er anerkendt og med møde- og
støttet som et Videnspædagogisk konferencelokaler,
Aktivitetscenter af
Kongehal
Undervisningsministeriet for sin
og Lejrskole
forskningsbaserede formidling og
opvarmes ved
undervisning for børn og voksne.
klimavenlige
teknologier som
Vi arbejder for at stimulere børn
jordvarme og solenergi.
og unges interesse for historie,

2. IMAGEPLEJE

VIDEN, VÆRDIER & GODT

HÅNDVÆRK

Sagnlandet Lejre har
opbygget faglige
kompetencer af
høj international
standard inden for
forhistorisk tekstil- og
keramikteknologi.
Det er ikke en viden eller
uddannelse, man kan
erhverve andre steder
i landet. Den skabes i
forskningsprocessen,
som den udspiller
sig i samarbejdet
mellem vore dygtige
rekonstruktionshåndværkere og
eksterne gæsteforskere.
Derfor kommer danske
og udenlandske
forskere til Sagnlandet
Lejre for at få den
specielle assistance,
der kan give dem
svar på kulturhistoriske
problemstillinger,
der kun kan belyses
via eksperimentalarkæologiske forsøg.
Det forudsætter, at
der fortsat findes
rekonstruktionshåndværkere, der
mestrer kunsten at
læse og genskabe de
forhistoriske redskaber,
materialer og processer.
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“VÆR RETSKAFFEN OG LÆR ALLE, DER VIL FØLGE DIT
EKSEMPEL, GODE SKIKKE, OG SØG TIL ENHVER TID
KUN DE BEDSTE MÆNDS SELSKAB...”
FRA KONGESPEJLET CA. 1240 E.KR.

FEM GODE GRUNDE

FOR ET MEDLEMSSKAB

3. NETVÆRK
Med et medlemskab af
Sagnlandet Lejres erhvervsklub
får du ikke alene udvidet dit
eget såvel som din
virksomheds netværk:
her møder du også nye
sider af vores fælles
kulturhistorie.
Som medlem
af Sagnlandet
Lejres erhvervsklub
kommer du i dialog
med vore egne
ildsjæle, ligesom
du møder andre

passionerede erhvervsfolk fra
øvrige medlemsvirksomheder. Det
sker, når vi hvert forår og efterår
inviterer til fælles netværksmøder
for alle erhvervsklubmedlemmer.
Her byder vi på inspirerende
oplæg fra videnskabens og
erhvervslivets verden qua
Sagnlandet Lejres omfattende
netværk til mange brancher.
Ikke mindst vil du opleve, hvordan
den gode historie kan skabe
engagement og anderledes
samarbejder mellem kultur og
erhverv til gensidig fordel og
inspiration for begge parter.

NATIONALPARK & MØDESTED

ÅRET RUNDT

Sagnlandet Lejre ligger
i hjertet af Sjællands
første nationalpark,
Nationalpark
Skjoldungernes Land.
I naturskønne omgivelser
imødekommer vores
konference- og
mødelokaler de flestes
behov: lysstærke
laserprojektorer, trådløse
mikrofoner, wi-fi mm.
Afhængigt af ønsker til
opstilling akkommoderer
vi møder fra 2-60
personer. I Kongehallen
op til 150 personer.
Vi arrangerer også
forfriskende mødebreaks: f.eks. ildslagnings-konkurrencer,
bueskydning
eller en historisk
fortælling leveret
med fynd
og klem
af én af
Sagnlandet Lejres
farverige
historiske
personaer.
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“BRUG FOR VAND, HAR GÆSTEN VED BORDET,
HÅNDDUG OG HØFLIGHED. VENLIGT VÆSEN, OM DET
VINDES KUNNE, TALE OG SAMTALE.”
FRA ODINS TALE CA. 750-1000 E.KR.

FEM GODE GRUNDE

FOR ET MEDLEMSSKAB

4. RABATTER & FORDELE

OPLEVELSER DER

HUSKES

Med et medlemskab i Sagnlandet
Lejres Erhvervsklub får du og din
virksomhed adgang til gode
oplevelser og kontante rabatter
på mange af vores ydelser.
Hvor meget rabat og øvrige
fordele du opnår, bestemmer
du selv gennem dit valg af én af
vores fire medlemspakker.

5. MEDARBEJDER- & KUNDEPLEJE
I Sagnlandet Lejre kan du f.eks.
give dig selv, dine medarbejdere
og kunder gode familieoplevelser.
For erhvervskunder tilbyder
Sagnlandet Lejre en bred vifte af
rundvisninger i vores forskellige
historiske miljøer og universer.
Der er også oplagt, at lade
dine kollegaers ægtefæller
og børn deltage i årets
medarbejderudflugt. Vor
Publikumsafdeling tilrettelægger
årets publikumsprogram med
vægt på tid til fordybelse, fælles
aktiviteter, frisk luft og lejlighed til
at glædes over smukke historiske
miljøer i en skøn natur.

Sagnlandet Lejre tilbyder udfordringer til både
krop og hjerne.
Med dit VIP-pas, rabatbilletter
og evt. fribilletter kan du derfor
glæde dig selv og andre med
hyggelige udflugter på egen
hånd.
Vi kan også tilbyde dine
medarbejdere at deltage i
“frivilligdage” med pleje af vores
natur og historiske miljøer, der
ligger i et fredet landskab i hjertet
af Nationalparken. Her kan du og
dine kollegaer vise samfundssind
og med jeres fælles indsats gøre
en forskel for naturen og vores
skolebørns oplevelser.
Sagnlandet Lejre er et
oplagt mødested, når du
vil give medarbejdere eller
forretningsforbindelser en
anderledes og personlig
mødeoplevelse midt i
Danmarkshistorien.
Ifølge sagnhistorien var det netop
i Lejre, at spyddanernes første
kongeslægt, Skjoldungerne,
havde deres berømte,
gyldne kongehal og mjødhus.
Kongehallen har plads til 150-250
personer og alt AV-udstyr.
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Vi lægger vægt på, at
man som gæst selv skal
have mulighed for at
være aktiv. Derfor lægger vores formidlingsaktiviteter op til at man
selv skal prøve kræfter
med vores forfædres
redskaber og teknologier.
Vores mange tilbud
appellerer til alle sanser
og evner og mødet
med fortiden giver
anledning til eftertanke
over nutiden.

“VI KAN IKKE LØSRIVE NUTIDEN FRA FORTIDEN, LIGE SÅ
LIDT SOM VI KAN ADSKILLE DEN FRA FREMTIDEN. FORTID,
NUTID OG FREMTID ER TIDENS TREENIGHED. DET ER I
BØRNENE, AT FREMTIDENS SÆDEKORN LIGGER GEMT.”
FRIEDRICH FRÖBEL (1782-1852) OPHAVSMAND TIL
BEGREBET “BØRNE-HAVE”

EN FORTID I EN NUTID MED EN FREMTID

VORES VISION ER VORES PASSION
HAR VI PASSION, ENGAGEMENT
& ØNSKET OM AT GØRE EN
FORSKEL TILFÆLLES?
Så udvid dit netværk, glæd
dine medarbejdere og beløn
dine kunder samtidig med, at
du udviser samfundssind og
styrker din virksomheds image
ved at bidrage til børn og unges
adgang til gode og lærerige
historiske oplevelser i naturen. Kort
sagt - tegn et medlemskab af
Sagnlandet Lejres Erhvervsklub.

DET STØTTER DU
Sagnlandet Lejre er en selvejende
erhvervsdrivende fond godkendt
af Undervisningsministeriet
som Videnspædagogisk
aktivitetscenter og af SKAT som
almennyttig institution.
Sagnlandet
Lejre støtter
almennyttige
organisationer
som f.eks.
RED BARNET
og andre
foreninger af
frivillige
ildsjæle
med

gratis adgang for ressourcesvage
børn og familier.
Vores vigtigste opgave er at
give børn og unge indsigt
i sammenhænge mellem
teknologisk innovation,
samfundsmæssige forandringer
og ændringer i menneske- og
natursyn gennem årtusinder.
Vi vil vise, at historisk indsigt
kan perspektivere nutidens
problemstillinger, og at valg, vi
træffer i dag, har konsekvenser for
dagen i morgen.
Historisk indsigt er et solidt
fundament at bygge på, når børn
og unge skal forme fremtidens
samfund og værdisæt.
Derfor lyder vores vision: “en fortid
i en nutid med en fremtid.”

EN FREMTID SAMMEN?
Kontakt os for yderligere info:
Lars Holten, direktør
lah@sagnlandet.dk
Tlf.: 4642 4040
Charlotte Hjorth Frantzdatter,
udviklingschef &
direktionsassistent
cfd@sagnlandet.dk
Tlf.: 4642 4958
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MISSION MED

MENING

Sagnlandet Lejres mission
er at skabe og formidle
viden og forundring
om fortidens levevis
gennem eksperimental
arkæologisk forskning,
levendegørelse og
undervisning baseret på
aktiv deltagelse.
I daglig tale: JEG
PRØVER & JEG FORSTÅR
inspireret af det kinesiske
ordsprog: “Jeg hører, og
jeg glemmer. Jeg ser og
jeg husker. Jeg prøver,
og jeg forstår.”

VÆRDIER MED

HOLDNING

Børn og unge skal både
kende deres historiske
rødder og samtidig
have indblik i verdens
mangfoldighed. Derfor
arbejder vi ud fra 3
værdier:
• MANGFOLDIGHED
oplevet gennem
historiens perspektiv
• FORSTÅELSE af samspil mellem kultur og
verdenssyn
• ANSVAR for en
bæredygtig
forvaltning af kulturog naturarv.
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KONTAKT
INFORMATION

TOP TEXT
Lars Holten

BOTTOM TEXT
Direktør

lah@sagnlandet.dk
tlf: + 45 4642 4940

Charlotte Hjorth Frantzdatter
Udviklingschef & Direktionsassistent
cfd@sagnlandet.dk
tlf: + 45 4642 4958

Priser gældende i 2022.

HOLD MØDE I FORTIDEN

SAGNLANDET LEJRE
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