Flyve ASK 2013. 2
Sagnlandets Venner i Lejre – februar 2013

Kære Alle Venner
Der foregår og planlægges så meget lige nu i Sagnlandet, at det er svært at følge med.
Derfor får I her en samling informationer om det allerseneste, så I kan nå at melde Jer til og
skrive datoer i kalenderen. Det udsendes kun med email.
Det relevante kommer igen i det store ASK 2013 1, som er lige på trapperne. Deri vil også
være den officielle indkaldelse til årsmødet den 12 marts. Sagnlandets samlede aktiviteter
ses løbende på Sagnlandets hjemmeside www.sagnlandet.dk
Der sker også meget med kontingent, tilmelding og bankkonto skift. Hav venligst
tålmodighed og bær over med eventuelt roderi og haltende synkronisering. Den gamle
Danske Bank konto duer lidt endnu, men snart er det Nordea med en ny konto.

Nye tilbud til Vennerne
”Nørkledage” Forår 2013.
- forårets tilbud til Vennerne om kurser/åbne værksteder i Sagnlandet. Det er noget nyt vi
prøver, for at vi kan bruge tiden, hvor sagnlandet er lukket, til at lære mere af hinanden.
Vi har jo mange forskellige kompetencer samlet i Sagnlandet, men sjældent tid til selv at
lære fra hinanden og benytte værkstederne, når sæsonen kører. Tilbuddet er forbeholdt
ansatte og medlemmer af Sagnlandets forskellige laug. Det foregår på frivillig basis dvs.
de udløser ikke løntimer eller penge til materialer. Anita
Smedning. Første dag afholdtes 24. januar. gentages den 21. februar, kl. 16-20
Tilmelding nødvendig.
5. februar Keramik
kl. 16-20:30 (evt. også 12. februar)
Sagnlandets pottekoner sidder klar med ler og vejledning. Der er plads til 10 personer,
børn skal være over 16 år. Der vil være et lille deltagergebyr på 20 kr. som medbringes på
dagen, og man må meget gerne medbringe en hård granitsten, hvis man har sådan en.
Der startes med en kort intro og så snakkes der ellers, mens der arbejdes. Der er kaffe og
te, hvis man ønsker mad undervejs medbringes det selv. Hvis der er stor interesse åbner
potteriet også dørene 12. februar.
8-9 marts Garvning ca. kl. 17-20 fredag og 10-13 lørdag
Sagnlandet havde i sommers besøg af Lotta Rahme som garvede fiskeskind med os. Det
vil vi gerne gøre igen, så vi prøver os frem efter hendes bog. Vi garver med æg og olie.
Det kræver to dage i forlængelse af hinanden, derfor har vi lagt det en fredag og lørdag,
hvor lørdagen er laugsdag og nogle alligevel skal herud. Der er plads til max 10 personer,
børn er velkommen, men skal nok være over 12 år for at kunne skrabe skindene uden der
går hul. Der vil være et deltagergebyr på 50kr, som medbringes på dagen. Der er te og
kaffe. Medbring evt. mad så kan vi spise aftensmad sammen fredag aften. Hvis der en
nogle der ønsker at overnatte, er der mulighed for at sove i lejrskole hytterne, meld ved
tilmelding om i ønsker overnatning.

Tilmeldning Tilmelding til ”kurserne” foregår via mail til Anita på anita@sagnlandet.dk og
fordeles efter først til mølle princippet!
Fremtidige kurser
Har du noget du gerne vil lære fra dig eks. nålebindning, fremstilling af jernaldersko,
lædergarvning, eller kan du holde et foredrag eller noget helt andet der passer til
Sagnlandet, så kontakt Anita på ovenstående mail. Der er helt på frivillig basis så der
gives ikke løn til undervisere og materialer betales af deltagere.

Den gamle smedje ved Videsø
Den gamle smedje skal forskønnes fra top til tå – vil du være med til projektet og
samtidigt lære/lære fra dig?
så tilmeld dig pr mail hos fm Tove Binzer tove.binzer@gmail.com . MEN læs lige her før du
tilmelder dig
Projektet omfatter:
Nedrivning af to gavle, tilpasning af nyt tømmer i begge gavle, opmuring af nye
fyldninger.
Opretning af to fyldninger i væg mod søen. Sikring mod fortsat udskridning.
Nedrivning af stråtag, fjernelse af lægter, nye vindskeder, montering af nye lægter,
lægning af nyt stråtag. Mønning. Kragetræer oplægges (og laves måske også). Kalkning
og maling.
Når man arbejder på gamle huse viser der sig ofte yderligere fejl, så projektet kan udvides
undervejs. F.eks. kan det vise sig nødvendigt at lave et eller flere nye spær.
På mange områder vil der være håndværksmæssig erfaring til stede – materialerne er
fortsat træ, sten, mørtel, strå og kalk og maling, men arbejdet bliver udført med brug af
moderne værktøj og metoder.
Arbejdsperiode: hele marts 2013, mandag til fredag. Måske går projektet ind i april.
Der søges arbejdskraft - ufaglært eller faglært - fortrinsvis folk, der kan arbejde i ugens løb
uden forstyrrelser fra lønnet arbejde. Der er brug for 2-4 folk pr dag.
Arbejdsformand er Jørgen Binzer civ.ing. og husbygger. Sagnlandets ankermand er Stig
Clausen
Forudsætninger og Idegrundlag er at opnå erfaring og resultat gennem processen frem
mod resultatet: en pæn bygning og ikke et lille hus, der er ved at falde sammen og som
gæsterne er kede af at se på. Huset kan efter forskønnelsen bruges til formidling og
erfaringer til almen gavn lægges i faktaboks på hjemmesiden
Sagnlandet har forskellige planer for værkstedsområdet, der alle afhænger af
betragtelige fondsdonationer. Måske indebærer det at smedien rives ned/ eller om/udbygges om få år – eller måske vil den stå til evig tid, hvis fondene ikke støtter.
Vi aktive skal derfor være indforstået med at indsatsen kan være *spildt*, forstået på den
måde at man ikke kan være sikker på at trække børnebørnene ud om 20 år og vise
resultaterne frem.
Men givet er det, at indsatsen vil pynte på værkstedsområdet på kort sigt, og projektet
derfor er til stor gavn for Sagnlandets medarbejdere og gæster.

Sagnlandets Venner SVL program 2013 - som det ser ud pr 1. februar
* Al tilmelding til Nørkledage til anita@sagnlandet.dk, fordeles efter først til mølle
Nørkledag

5. februar kl. 16-20.30 Keramik, Tilmelding nødvendig *.
Evt. også

12. februar

Laugsdag

9. februar Fælles dag, lær løbebinding

Fastelavns weekend

9-10 februar kl. 13 Fastelavns-trave tur. Betaling også for Venner

Smedning

21. februar kl 16 – 20. Tilmelding nødvendig *

Laugsdag

9 marts

Nørkledag

8 (kl. 17-20) -9 (kl. 10-13) marts, Garvning , Tilmelding nødvendig *

Årsmøde

12 marts

Påske ugen

23 marts – 1. april

Indsatslørdag pakke ud

6.april

Laugsdag

13 april

Sagnlandet åbner

1.maj

Arbejdsdag buskrydning 10. maj
Laugsdag

11 maj

Laugsdag

8 juni

Arbejdsdag le-kursus

12. juni torsdag kl 16

Havelaugs tur, Arboretet 15. eller 29. juni (alle medlemmer velkomne)
Laugsdag

13 juli

Laugsdag

10 august

Årsfest

10 august

Tur om Hviderne ved Sorø 24. eller 31. august. evt. 7. september
Laugsdag

14 september

Laugsdag

13 oktober

Efterårsferie

12. – 20. oktober

Indsatslørdag pakke ned 26. oktober
Laugsdag

9 november

Laugsdag

14 december

Juleåbne weekender

30 nov-1.december, 7-8 og 14-15 december

