Flyve ASK 2013. 3
Sagnlandets Venner i Lejre – maj 2013
Kære Alle Venner

Hermed opdateret information om Venne-aktiviteter i Sagnlandet.
OBS at der er tilmelding til de fleste aktiviteter, men ikke til almindelige laugsdage.
Næste store ASK – 2013:2 – kommer først efter sæsonen.
Sagnlandets aktiviteter ses løbende på Sagnlandets hjemmeside www.sagnlandet.dk og i
Sagnlandets nyhedsbrev. Tilmelding til det på http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fraSagnlandet-Lejre.1168.0.html

Mød Vennerne ude i områderne på laugsdagen den 8. juni - Nyt

På denne laugsdag kan I finde medlemmerne af de forskellige laug rundt i de områder,
hvor de er aktive. Kom og få en snak. Måske er laugsarbejdet lige noget for Jer. INGEN
TILMELDING. - OBS der er flinthugning i Stenalderen.
Kontaktpersoner til laugene:
Stenalder Lilith Andersen lilith_gca@hotmail.com
Jernalder Jørgen Madsen gindian@live.dk
Landbohusene Anna Puggaard anna.puggaard@mail.dk
Havelauget Birgit Green b-green@dlgtele.dk
Landbohusenes Havelaug Anne-Elisabeth Rasmussen aer@live.dk
Formanden Tove Binzer tove.binzer@gmail.com

Den gamle smedje ved Videsø -

en stor Venne-aktivitet, der med megen knoklen
nu næsten er færdig. Tak til en lille meget hård Venne-kerne.
Vil du vide mere, kan du kontakte fm Tove Binzer tove.binzer@gmail.com.

”NØRKLEDAGENE”
Tilbuddene er forbeholdt ansatte og medlemmer af Sagnlandets forskellige laug. Det
foregår på frivillig basis, dvs. at de udløser ikke løntimer eller penge til materialer. De
holdes sidst på dagen i Sagnlandets forskellige områder. Tilmelding til Nørkledagene
foregår via mail som angivet eller til Anita på anita@sagnlandet.dk og fordeles efter først til
mølle princippet!
Fremtidige Nørkledage - 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.

Nørkledag 12. juni i Jernalderen – SPECIALKURSUS I EN OLDTIDSFÆRDIGHED: AT SLÅ
MED LE – MEN NU MED ERGONOMISK LE – derefter bydes på ’oldtidsmad’ til
deltagerne.
Kurset holdes 12. juni kl 16 – men kom gerne før – vi er der hele eftermiddagen ude i
Jernalderen. Kursusledere er le-slåningseksperter fra DN Peter Friis Møller (ham fra weekend avisens naturside) og måske tillige Bjørn Petersen (bjørneklobekæmper med le).
Kurset er lavet i samarbejde mellem Venneforeningen og DN og Naturcenter Boserup.
Mødested i Jernalderlandsbyen. Der er leer, der kan tilpasses dig!! Men medbring gerne
egen le til sammenligning og lær at hare og skærpe din egen le.
TILMELDING til Tove Binzer tove.binzer@gmail.com hurtigst muligt. (Der skal jo være mad
nok til alle)

NØRKLEDAG i HENRIK HARPESTRENGS HAVE TORSDAG DEN 4. JULI kl. 16. Birgit Green fra
Harpestrengs Havelaug viser rundt og fortæller om haven, lige når den er allermest i gang.
Mødested ved haven. INGEN TILMELDING

ANDRE AKTIVITETER - ALLE VENNER ER VELKOMNE
Havelaugs tur til Arboretet og Jagt- og Skovbrugsmuseet den 15. juni

Turpris 200 kr pr person fra 18 år, går til rundvisning og indgang. Arrangør er Birgit Green fra
Harpestrengs Havelaug. Vi spiser en let anretning på museets cafe for egen regning for
alle aldre, ca 80 kr.
TILMELDING TIL BIRGIT GREEN på b-green@dlgtele.dk senest 8. juni. Oplys antal deltagere,
frie pladser i biler eller ønske om kørelejlighed. Vi deles om kørselsudgifter pr. bil.
Mødetid og sted ved Arboretet kl. 10. Arboretets hovedindang, Kirkegårdsvej 3a, 2970
Hørsholm. Bus 1505 fra Nørreport st./Kokkedal st. Bus 353 fra Lyngby st./Helsingør st. Bus 354
fra Holte st./Nivå st. Alle busser stopper ved Dr. Neergaardsvej, her er der en kort gåtur til
Arboretet, ad en sti langs søen.
Der kan også mødes og opsamles kl. 9 hos Birgit på Lejrevej 80 mellem Osted og Lejre (da
Lejre Station er lukket). Her er også toilet.

Årsfesten den 10. august – Vikingerne er i centrum – vi tilbyder en
festlig aften i Sagnlandet for Vennerne – med et par tilknyttede
oplevelsestilbud om eftermiddagen
Selve festen begynder kl. 18 som vi plejer, men festen bliver lidt anderledes end andre år.
Vi mødes ved Vikingerne for at søge til deres gryder (smedelauget har lavet gryderne, og
madopskrifterne er fra vikingetiden) og spiser på Dronningepladsen ved siden af
Vikingerne og ved Videsøhus, og vi bager selv pandekager i Båldalen. Vi slutter som altid
med sang og dans i labyrinten. Husk egne dybe tallerkner (vikinge gryde med søbelse)og
bestik samt drikkelse. Drikkelse og kaffe mv og is kan dog også købes.
Der kommer igen tilmelding og program i et sommer Flyve ASK, men I må meget gerne
allerede nu melde til, især hvis I vil hjælpe praktisk med arrangementet. I kan deltage eller
hjælpe som I har lyst og tid, men vi behøver Jeres tilmeldinger. Der skal mange forskellige
hænder til (se nedenfor). Det praktiske foregår fra om formiddagen med madlavning,

brødbagning, borddækning. Efter festen hjælpes vi med afrydning. Sagnlandet kontakter
Jer om opgaver og tid. De der faktisk hjælper mere end 5 timer spiser gratis.
Gæster med? Ja, det er et meget velegnet arrangement til det. Se nedenfor hvordan og
hvad det koster.
Eftermiddagstilbuddene - Vi prøver i år at arrangere 2 forskellige ekstra tilbud ud af
Sagnlandet om eftermiddagen før spisning og musik. Det skal der selvfølgelig meldes til og
betales lidt direkte for. Vi prøver sejlads på Roskilde Fjord og hestevognskørsel. Mere i et
sommer Flyve ASK.
TILMELDING til festen SENEST 1. AUGUST men gerne før med e-mail til
kontakt@sagnlandet.dk , via hjemmesiden eller skriv til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320
Lejre, 4648 0878.
Angiv venligst: SVL fest, navn(e), antal deltagere voksne/børn, adresse, e-mail, hvornår I
kommer/går, hjælper gerne, hvad I ha r hjulpet med før, antal deltagere i festmiddag, antal
der gerne vil sove over, bemærkninger, lyst til deltagelse i ekstra tilbud. Sagnlandet
kontakter Jer efterfølgende om hvad I kan hjælpe med.
Arrangementpris:
Medlemmer kommer ind på medlemskort og betaler for festen kun 140 kr. for voksne og
65. kr for børn (7-11 år).
Gæster betaler normal indgangspris til Sagnlandet og så for festen 210 kr. for voksne og
100 kr. for børn (7-11 år). OBS faktisk kan det betale sig for gæster i stedet at købe et
medlemskab! Og så med det samme få den billigere arrangementspris.
Deltagelse betales i butikken på dagen eller forud som regning (ikke overførsel)
via netbank til:
Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707
Anvend betalingskode: +73 < 86214768<
Skriv venligst: SVL årsfest , n avn, a dresse, antal B (for børn), antal V (for voksne), e-mail.
Beløbet kan også indbetales direkte i en bank. Husk venligst at bede banken om at anføre
de samme oplysninger som for netbank betaling.
Eftermiddagstilbuddene betales direkte til den der står for det.

Venneforeningens efterårstur – I Hvidernes fodspor omkring Sorø
lørdag den 7. september
Vi begynder på Sorø akademi. Sidenhen skal vi til stormandsområdet ved Signe og
Hagbards Høj, Fjenneslev Kirke med Sasserstenen og til Pedersborg mærkværdigt
anbragte kirke og borgrester. Turforløbet justeres efter som kirkerne er åbne for os. Vi spiser
medbragt mad inde. Medbragt kaffe, når vi trænger.
Arrangeres af Mandi Erlandsen, der kender Sorø ud og ind, og Ulla Pinborg. Mandis
børnebog om Sorøs historie kan købes favorabelt på turen, så længe oplag haves.
Turpris 150 kr per person fra 18 år.
TILMELDING til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk (40143270) senest 1. september.
Oplys mobil nr, antal deltagere, frie pladser i biler eller ønske om kørelejlighed eller
opsamling undervejs, f eks ved en station. Vi deles om kørselsudgifterne pr. bil. Mødetid
og sted: kl. 9.15 ved Sorø Klosterkirke.

Sagnlandets Venner SVL program 2013 - opdateret pr 26. maj
Laugsdag
Arbejdsdag le-kursus

8. juni - Vennerne er ude i områderne
12. juni onsdag kl 16. Tilmelding

Havelaugs tur, Arboretet 15. juni (alle medlemmer velkomne). Tilmelding
Henrik Harpestrengs Have 4. juli, torsdag kl. 16. Ingen tilmelding
Laugsdag

13 juli

Laugsdag

10 august

Årsfest

10 august. Tilmelding

Tur om Hviderne ved Sorø 7. september . Tilmelding
Laugsdag

14 september

Laugsdag

13 oktober

Efterårsferie

12. – 20. oktober

Indsatslørdag pakke ned 26. oktober. Tilmelding
Laugsdag

9 november

Laugsdag

14 december

Juleåbne weekender

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

