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SAGNLANDET LEJRE
HVAD VI TILBYDER
HVAD ER SAGNLANDET LEJRE?
Sagnlandet Lejre er et samlingspunkt for erhvervsdrivende i Lejre Kommune og Sjælland. Med 
erhvervsklub, møde- og konferencelokaler og masser af plads til arrangementer giver Sagnlandet Lejre 
rig mulighed for at skabe spændende og anderledes arrangementer for erhvervslivet.

Sagnlandet Lejre er et non-profit videnspædagogisk aktivitetscenter stiftet i 1964 for at skabe ny viden 
om fortiden ved forsøg.

Sagnlandet Lejre er et stemningsfuldt og spændende udflugtsmål for hele familien. Her finder man huse 
og miljøer fra stenalder, jernalder, vikingetid og 1800-tallet samt arbejdende værksteder og gamle 
husdyrracer. Det hele i 43 hektar enestående natur med bakker, skove, søer og enge.

Vil du gerne have mulighed for at kunne give dine kunder eller kollegaer en alternativ ramme for møde, 
konference eller teambuilding? Så har Sagnlandet Lejre et unikt landskab, hvori historiens vingesus bliver 
helt konkret og nærværende.

Når I booker et arrangement i Sagnlandet Lejre er I med til at støtte forskning, formidling og undervisning 
af vores alle sammens fortid. 

Jeg håber, at du finder inspiration i dette lille hæfte. Har du spørgsmål, overvejelser eller gode idéer, er 
du meget velkommen til at kontakte mig på mail eller telefon. 

Charlotte Hjorth Frantzdatter
Direktionsassistent & Udviklingschef

cfd@sagnlandet.dk

tlf: + 45 4642 4958
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KONGEHALLEN
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MØDEDAG
KONGEHALLEN
PRIS
Arrangementstype  Pris pr. gæst   Minimumsbetaling  Varighed
Heldagsmøde  845,- inkl. moms 50 personer   8.00-17.00
Halvdagsmøde  645,-  inkl. moms 50 personer   8.00 - 13.00 eller 12.00 - 17.00
Reception   645,-  inkl. moms 50 personer   3 timer
Forlængelse   105,- inkl. moms 50 personer   pr. time
Weekendtillæg  105,- inkl. moms 50 personer   pr. time 
Særlige ønsker  Ring eller skriv for tilbud

ANTAL
Siddende middag      50 - 210 personer
Biografopstilling med lærred    50 - 149 personer
Siddende til forestilling på scenegulv   50 - 248

DAGE
Kongehallen kan kun bookes udenfor Sagnlandet Lejres åbningstid.

INKLUDERET I PRISEN
Vikingefortælling. Varighed max. 1 time. 
Mødeforplejning. Leveret fra vores Café Hvidesøhus. 
Eventmanager. Sagnlandet Lejre tilknytter en erfaren eventmanager 
til dit arrangement, som vil rådgive og koordinere fra start til slut. Hvis 
Sagnlandet Lejre vurderer, at det er nødvendigt, vil eventmanageren 
deltage i afholdelsen af arrangementet. 
Opsynspersonale. Under klargøring, afholdelse og nedtagning har 
Sagnlandet Lejre personale til stede, for at sikre, at Kongehallen ikke 
beskadiges og at alle aktiviteter håndteres så hensigtsmæssigt som 
muligt. Personalet evakuerer gæster i en nødsituation.
Rengøringspersonale. Kongehallen inklusiv toiletter rengøres før og 
efter arrangement.
Borde og bænke. Langborde med tilhørende bænke at sidde på. 
Tages kun frem til arrangementer. Der kan sidde 6 personer på hver 
side af et langbord.
Godkendelser. Alle aktiviteter og opstillinger af udstyr skal godkendes 
af brandvæsenet. Sagnlandet Lejre sørger for disse godkendelser.

For at booke 
Kongehallen som lokale 
skal du kontakte:  

CHARLOTTE HJORTH 
FRANTZDATTER

Udviklingschef & 
Direktionsassistent

cfd@sagnlandet.dk

tlf: + 45 4642 4958

FOR AT 

BOOKE

Vil du give dine gæster en helt særlig oplevelse, er der her mulighed for at holde møde midt i 
historien i Danmarks vugge i Kongens Hal. Kongehallen er et kulturhistorisk fyrtårn i Lejre og i Danmark. 
Her mødes nutiden med fortiden.
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TILKØB
Tilkøbstype   Pris pr. gæst   Minimumsbetaling  Varighed
Aftensmad   fra 650,-  inkl. moms 50 personer   Serveres efter kl. 17.00
Historisk dyst   465,-  inkl. moms 12 personer   3 timer
AV udstyr   Efter aftale   Efter aftale   Efter aftale

BEMÆRKNINGER
Kongehallen kan IKKE bookes til private arrangementer.
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MØDEDAG
CAFÉ HVIDESØHUS

PRIS
Arrangementstype  Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Heldagsmøde  845,- inkl. moms  12 personer   8.00 - 17.00
Halvdagsmøde  645,- inkl. moms  12 personer   8.00 -13.00 eller 12.00 -17.00
Lokaleleje      5250,- inkl. moms  3 timer
Forlængelse   105,- inkl. moms 12 personer   pr. time
Weekendtillæg  105,- inkl. moms 12 personer   pr. time
Særlige ønsker  Ring eller skriv for tilbud

ANTAL
Opstilling med bord og stol    12 - 48 (60) personer
Biografopstilling med lærred   12 - 60 personer

DAGE
Caféen kan kun bookes udenfor Sagnlandet Lejres åbningstid. 

INKLUDERET I LOKALELEJEN
Mødeforplejning. Leveret fra vores Café Hvidesøhus. OBS: Er der kun 
booket lokaleleje, er forplejning IKKE inkluderet i prisen.
IT/AV. I Hvidesøhus er der projekter og lærred, flipover og tusser, 
note-papir og kuglepenne. Personale er til rådighed under hele 
arrangementet og kan assistere med IT og internetadgang.  
Personalet evakuerer gæster i en nødsituation.

Rengøringspersonale. Lokalerne inklusiv toiletter rengøres før og efter 
arrangementet.

Borde og bænke. Caféen har moderne rustikke møbler, der matcher 
1890-1910 indretningen i lokalet. 

For at booke Café 
Hvidesøhus skal du 
kontakte:  

JETTE AAGAARD 
ANDERSEN

Salgsansvarlig Café 
Hvidesøhus

cafe@sagnlandet.dk

tlf: + 45 2143 4928

FOR AT 

BOOKE

Udenfor Sagnlandet Lejres åbningstid har I mulighed for at booke Café Hvidesøhus som mødelokale 
til den mindre gruppe. Her får I Sagnlandet Lejres bedste udsigt og det historiske vingesus fra 1700-tals 
smugkroen. 
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TILKØB
Tilkøbstype    Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Rundvisning eller fortælling     2950,- inkl. moms  1 time
Historisk dyst    465,-  inkl. moms 12 personer   3 timer

BEMÆRKNINGER
Lokalernes kan IKKE bookes til private arrangementer.
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MØDEDAG
RAVNESALEN

PRIS
Arrangementstype  Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Heldagsmøde  845,-  inkl. moms 20 personer   8.00 - 17.00
Halvdagsmøde  645,-  inkl. moms 20 personer   8.00 - 13.00 eller 12.00 - 17.00
Lokaleleje      5250,- inkl. moms  3 timer
Forlængelse   105,-  inkl. moms 20 personer   pr. time
Forlængelse   105,-  inkl. moms 20 personer   pr. time
Særlige ønsker  Ring eller skriv for tilbud

ANTAL
Opstilling med bord og stol    20 - 60 personer
Biografopstilling med lærred   20 - 80 personer

DAGE
Konferencelokalerne kan bookes hele året. 

INKLUDERET I PRISEN
Mødeforplejning. Leveret fra vores Café Hvidesøhus. OBS: Er der kun 
booket lokaleleje, er forplejning IKKE inkluderet i prisen.
IT/AV. I alle lokaler er der projekter og lærred, flipover og tusser, 
note-papir og kuglepenne. Personale er til rådighed under hele 
arrangementet og kan assistere med IT og internetadgang.  
Personalet evakuerer gæster i en nødsituation.

Rengøringspersonale. Lokalerne inklusiv toiletter rengøres før og efter 
arrangementet.

Borde og bænke. Konferencelokalerne er udstyret med neutrale, 
moderne kontormøbler. 

For at booke Ravnesalen 
skal du kontakte:  

JETTE AAGAARD 
ANDERSEN

Salgsansvarlig Café 
Hvidesøhus

cafe@sagnlandet.dk

tlf: + 45 2143 4928

FOR AT 

BOOKE

Kom ud af byen og hold møde midt i naturen. Moderne mødelokale med Sjællands første 
nationalpark lige uden for døren. Til den store gruppe med behov for moderne IT/AV.
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TILKØB
Tilkøbstype    Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Rundvisning eller fortælling     2950,- inkl. moms  1 time
Historisk dyst    465,-  inkl. moms 12 personer   3 timer

BEMÆRKNINGER
Lokalernes kan IKKE bookes til private arrangementer.
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HUGIN & MUNIN
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MØDEDAG
HUGIN & MUNIN

PRIS
Arrangementstype  Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Heldagsmøde  845,- inkl. moms 12 personer   8.00 - 17.00
Halvdagsmøde  645,-  inkl. moms 12 personer   8.00 - 13.00 eller 12.00 - 17.00
Lokaleleje      2625,- inkl. moms  3 timer
Forlængelse   105,- inkl. moms 12 personer   pr. time
Weekendtillæg  105,- inkl. moms 12 personer   pr. time
Særlige ønsker  Ring eller skriv for tilbud

ANTAL
Opstilling med bord og stol    12 - 24 personer
Biografopstilling med lærred   12 - 35 personer

DAGE
Konferencelokalerne kan bookes hele året. 

INKLUDERET I LOKALELEJEN
Mødeforplejning. Leveret fra vores Café Hvidesøhus. OBS: Er der kun 
booket lokaleleje, er forplejning IKKE inkluderet i prisen.
IT/AV. I alle lokaler er der projekter og lærred, flipover og tusser, 
note-papir og kuglepenne. Personale er til rådighed under hele 
arrangementet og kan assistere med IT og internetadgang. Personalet 
evakuerer gæster i en nødsituation.

Rengøringspersonale. Lokalerne inklusiv toiletter rengøres før og efter 
arrangement.

Borde og bænke. Konferencelokalerne er udstyret med neutrale 
kontormøbler. 

For at booke Hugin & 
Munin skal du kontakte:  

JETTE AAGAARD 
ANDERSEN

Salgsansvarlig Café 
Hvidesøhus

cafe@sagnlandet.dk

tlf: + 45 2143 4928

FOR AT 

BOOKE

Kom ud af byen og hold møde midt i naturen. Moderne mødelokale med Sjællands første 
nationalpark lige uden for døren. Til den mindre gruppe med behov for moderne IT/AV.
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TILKØB
Tilkøbstype    Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Rundvisning eller fortælling     2950,- inkl. moms  1 time
Historisk dyst    465,-  inkl. moms 12 personer   3 timer

BEMÆRKNINGER
Lokalernes kan IKKE bookes til private arrangementer.
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FORPLEJNING
HVAD SKAL VI SPISE?
HELDAGSMØDEPAKKE (8.00 - 17.00):
Morgenmad: 
Brød med smør, ost og marmelade (smør selv) + lille wienerbrød (varmet i ovnen)
Frokost:
Dagens varme ret eller picnic pakke med sandwich
Eftermiddagspause:
Kaffe og kage
Ad libitum i løbet af dagen:
Kaffe, te, og vand

HALVSDAGSMØDE, MORGEN (8.00 - 13.00):
Morgenmad:
Brød med smør, ost og marmelade (smør selv) + lille 
wienerbrød (varmet i ovnen)
Frokost:
Dagens varme ret eller picnic pakke med sandwich
Ad libitum i løbet af dagen:
Kaffe, te, og vand

HALVSDAGSMØDE, EFTERMIDDAG (12.00 - 17.00):
Frokost:
Dagens varme ret eller picnic pakke med sandwich
Eftermiddagspause:
Kage (valgmulighed mellem 2-3 kager)
Ad libitum i løbet af dagen:
Kaffe, te, og vand

BEMÆRKNINGER
I skuffen har vi alternative tilbud til vegetar, veganer og gluten/
laktoseintolerante. Dette kan vælges ved bestilling.

Har du stadig ikke fundet 
det arrangement, der 
passer dine ønsker, 
så kontakt vores 
udviklingschef Charlotte 
Hjorth Frantzdatter for 
et mere skræddersyet 
arrangement. 

CHARLOTTE HJORTH 
FRANTZDATTER

Udviklingschef & 
Direktionsassistent

cfd@sagnlandet.dk

tlf: + 45 4642 4958

SÆRARRANGEMENTER &

FORPLEJNING

Uden mad og drikke duer helten ikke.



TOP TEXT
BOTTOM TEXT

22

AKTIVITETER



23

OP AF STOLEN!
AKTIVITETER
Arrangementstype    Pris pr. gæst  Minimumsbetaling  Varighed
Rundvisning i et historisk område      1400,- (hverdag)  1 time
Rejs tilbage i tiden og brug 1 time i     1700,- (aften & weekend) 
et historisk område med en formidler i 
dragt, som fortæller fakta, 
myter og sagn. Maks. 25 personer 
pr. formidler.

Rundvisning i Kongehal      2950,-    1-1,5 time
Få en privat, guidet rundvisning i 
Danmarks største bygning fra oldtiden. 
Hør om Sagnlandet Lejres til dato  
største forskningsprojekt, Danmarks 
Vugge og Kongeriets opståen. 
OBS: kun udenfor almindelig åbningstid. 
Maks. 30 personer pr. formidler.

Fortælling         1400,- (hverdag)  1 time
Mød et tidsvidne i dragt og få en     1700,- (aften & weekend) 
sød, sjov eller drabelig fortælling 
ved bålstedet, i teltet eller i stuen.

Dyst i Oldtiden     465,-    12 personer   3 timer
3 timers teambuilding og socialt 
samvær. Hvilket hold er bedst 
til at overleve i oldtiden?

Orienteringsløb i hele Sagnlandet Lejre  465,-   5 personer   3 timer
Oplev en 3 timers gåtur og skattejagt 
i Sagnlandet Lejres istidslandskab.  
Her kommer I rundt i alle hjørner, 
finder svar i historien og gætter en gåde.

Mødebreak, 1 time     135,-   12 personer   1 time
Del dit møde eller dit seminar op i 2 
med et mødebreak på 1 time, hvor 
vi byder på en aktivitet som fx. gamle 
lege fra landbotiden. 

Gør din mødedag mere spændende og tilkøb teambuilding eller pause-underholdning. Gå en tur i 
landskabet, få en fortælling ved bålet, eller kom med på en guidet rundvisning. Er I friske på en leg eller 
er I et nyt team, kan I sætte jeres samarbejde på prøve og se, hvem der kunne overleve i oldtiden. 

AKTIVITETER
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HOLD MØDE I FORTIDEN 

SAGNLANDET LEJRE

KONTAKT
INFORMATION

Slangealléen 2
4320 Lejre

sagnlandet.dk

Charlotte Hjorth Frantzdatter

Udviklingschef & Direktionsassistent

cfd@sagnlandet.dk

tlf: + 45 4642 4958

Priser gældende i 2022.

Jette Aagaard Andersen

Salgsansvarlig Café Hvidesøhus

cafe@sagnlandet.dk

tlf: + 45 2143 4928

2022


