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Kære medlemmer af Sagnlandets Venner
Vi håber, at I har haft en god jul og en festlig nytårsaften!
Uanset om du har været medlem af venneforeningen i mange år eller er kommet med i år
efter en indsats som stenslæber eller fortidsfamilie eller meldt dig ind i foreningen som en
glad og interesseret museumsgæst er du et væsentligt medlem! Hvert medlemskab bidrager til at støtte den institution og det kulturområde, der giver alle besøgende en unik oplevelse af vores fælles kulturbaggrund og fortid og som giver de af venneforeningens medlemmer, der ofte kommer herude, en oplevelse af et helt specielt sted, som de gerne ved
aktiv indsats vil sikre for deres egne børn og børnebørn og generationer derefter.
Sagnlandet ligger midt i det område, der i 2012 blev nomineret til at blive en NationalparkSkjoldungelandet. Denne nominering vil helt sikkert betyde, at der i området omkring Lejre
vil blive udbudt ture og arrangementer, som kan give jer og resten af interesserede borgere
større kendskab til de mange værdier, der har ført til nomineringen. Se efter i dagspressen
og på turportaler, hvor disse arrangementer lægges ind. Venneforeningens tilbud vil du
kunne se i ASK, der udkommer i februar 2013, samt i nyhedsbrevene Flyve Ask, som du modtager elektronisk.
Bestyrelsen ved Tove Binzer
Foreningen Årsmøde finder sted tirsdag den 12 marts kl. 18 i Domus Felix i Lejre. Foreningens
formand Tove Binzer og Sagnlandets direktør Lars Holten fortæller om 2012 og ser lidt ind i
2013. Noget om nye tiltag. Der er også valg til bestyrelsen.
Efter årsmødet er der som sædvanligt et spændende offentligt foredrag kl. 19.30.
Et par aktiviteter, som måske af interesse. De betales af deltagerne selv.
Pileflet: På Grottenberggaard ved Rye vest for Roskilde afholdes kursus i pileflet 26-27. januar. Pris: 950 kr. Se mere på http://www.grottenbjerggaard.com . Telefon: 2024 4717
Frivillighedsakademiet i Skjern afholder to håndværks seminarer
Håndværk efter 1536 - 23.-24. februar 2013 på Dansk Landbrugsmuseum - Gl. Estrup.
Håndværk før 1536 - 16-17. marts 2013 på Bork Vikingehavn – Hemmet.
Kontakt til projektleder Carsten Ege Møller, Tlf. 45 97362343 eller Mobil 40322334.

Kontingent og Indmeldelse for 2013 - I kan allerede nu indmelde Jer for 2013 og betale kontingent. Kontingentet for voksne (fra 13 år) forbliver 190 kr, for børn stiger det med 5 kr til 90
kr. I bedes bruge vedhæftede opdaterede indmeldelsesblanket, selvom I har været medlemmer før. Når Sagnlandet har modtaget Jeres betaling, tilsendes årskort og forskellig information. Årskortene kommer ikke til at ligge til afhentning i butikken.
Som sædvanlig kan I se løbende noget om alt det andet, der sker i Sagnlandet sæsonen
igennem på Sagnlandets hjemmeside http://www.sagnlandet.dk/. Hvis I ikke allerede har
gjort det, kunne I melde Jer til Sagnlandets nyhedsbrev på Sagnlandets hjemmeside.

