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Flyve ASK 2014
Sagnlandets Venner i Lejre – august 2014

Kære Venner

Vigtigt
Dette er sidste opfordring om frivillige bidrag i år,
så Sagnlandet igen kan få momskompensation
Tak for de bidrag vi har fået
Nu mangler vi mangler bare 23 bidrag
De skal være indbetalt inden 1. oktober.
Vi skal meget gerne nå det, for vi får rigtig mange penge retur
og holder god status som statsligt anerkendt almennyttig institution
Hvis I selv allerede har bidraget, kunne I jo spørge i familien eller hos
naboerne, om en eller flere også vil være med.
Man skal ikke være medlem af Venneforeningen for at bidrage.
Det er bare vigtigt, at vi kan se, hvem der er betalt for, og at vi får en underskrevet
Gaveerklæring. Der følger sådan en blanket med dette Flyve ASK. Den kan sendes med
posten til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, eller afleveres i butikken.

Forklaringen kommer her igen:
1. Man bidrager ved at overføre 200 kr til Sagnlandets konto i Nordea Roskilde: Reg. Nr.
2280, Konto 4384950707. Husk at skrive ’gave 2014’ og angive navn, adresse, e-mail - og
CPR nr, hvis du ønsker fradrag. Kun 1 betaling pr person.
2. Frivilligt gavebidrag kan også indbetales direkte i en bank. Husk at bede banken om at
anføre de samme oplysninger som for Netbank betaling.
Bank konto er Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707
3. Man kan også gøre det kontant i Sagnlandets Butik og skrive det på en særlig gaveerklæring der.
4. Hvis I som gavegiver ønsker skattefradrag efter gældende regler for gaver på mindst
200 kr., skal gavegivers CPR-nr. eller CVR-nr. oplyses, når I overfører gavebidraget
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Fra Årsfesten den 9. august
Årsfester er deres egne i Sagnlandet. Også i år. På trods af et temmelig gyselig vejr om
eftermiddagen og rundt om Roskilde kom der over 75 Venner, og lige til tiden blev det
aften sol, men med megen blæst. Vi havde i flere timer vaklet mellem ude og inde, så vi
endte med at sidde i Sorte Hus og på balkonen, ude af blæsten.
Den store grill blev rullet op på pladsen foran Sønderhus og åbenbarede et stateligt
gyldenstegt grisedyr med ører og hale og masser af svær. På Vikingepladsen grilledes
laksesiderne, og siden bagtes pandekagerne i samme grube. Der blev også de sidste
deltagere og sang Lygtemandens Sang.
Der var speltsalat, små kogte kartofler, hjemmebagt brød og i dette knastørre år ikke en
grøn salat med vores egne urter, men friturestegte urter i smør fra Harpestrengs Have.
Tak til alle Venner og Jer fra
Sagnlandet, der kom og var med
til god mad og hyggelig snak.
Tak også til alle hjælpende Venner
– flere nye i år var dejligt – og til
Sagnlandets hjælpere, ikke bare
for festdagen, men også for
forberedelser og oprydning
bagefter.
Der skal da være en fest igen til
næste år, og tilmed i jubilæumsåret. Bare vent. Der er næsten
lovning på musikken allerede.

Kryddersmørret rakte lige til, men også kun lige til 75. Det er simpelt: masser af salvie og
masser af smør, godt med smør. Smørret smeltes, og rene salvieblade kommes i. Smør og
salvie brunes ved jævn varme, til bladene er sprøde. Det kan bruges med det samme på
Ravioli og andre pastaretter eller køles ned og spises på brød eller varme kartofler og
andre grøntsager. Vi fik det kølet af til at komme på brød eller kartofler. Solveig varmede
en hel pakke smør og en rigtig stor håndfuld salvie fra Harpestrengs Have. Da det var
færdigt, kom der yderligere 2 pakker smør i = 3 pakker smør til 75 gæster.

Hvor kom grisen fra? Og hvor længe lå den på grillen? Grisen var købt og hentet af Lars
Holten hos en slagter i Slangerup, Kosakgårdens slagteri. De slagter lam, geder, grise,
kreaturer og vildt. Det gør de mandag og tirsdag og laver så udskæringer de andre dage.
Den store lukkede grill med rigtig gode kul blev tændt ved 11-tiden. Kl.12 blev grisen lagt
på (sværen var skåret), penslet med en blanding af krydderier fra Harpestrens Have, to
portere og en sjat sirup. Efter tre timer blev grisen checket og penslet. Kl. 18.30 var den
færdig, sværen sprød og temperaturen i dens indre 75 grader. Grillen blev åbnet, grisen
beundret og filmet, og efter ½ times hvil var det spisetid.
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Tømmerladen, ovnhus og smedjetrappe
Når I står ved vildsvinene, kan I se et par store træbygninger mod vest bag grisenes hytter.
De ligger i Sagnlandets arbejds—og værkstedsområde, og rummer alle mulige ting som
bruges til reparationer af bygninger og maskiner og hegn. Der er ikke åben adgang til
området. Men derfor kan det jo godt trænge til reparation. Et par Venner - Svend Gunnar
og Jørgen Green – er nu i sensommeren i fuld gang med at renovere en hårdt tiltrængt
Tømmerlade og tilhørende anneks.
I bagende sol har de skiftet rygning, vindskeder, gavludsmykning og forvitrede tegl. De
ca. 100 sjældne tegl, der var brug for, blev hentet ikke så langt borte i Havdrup, hos
Bergsten Tegl, der handler med brugte tegl.
Stig fra Driften er i gang med at indhente de fornødne tilladelser, der skal danne grundlag
for at bygge et nyt lidt større Ovnhus ved siden af Potteriet. Det gamle skal rives helt ned.
Holger fra Smedene har tilbudt at stille med et hold, der skal lave en længe ventet trappe
op til undervisningssmedjen, og der arbejdes nu på at forberede dette.
Peter Rahbek fra Driften

AKTIVITETER i Venneforeningen i efteråret
Åbent hus ved Fehmern Bro udgravningerne i Rødby – en chance
Lolland-Falster Museum graver utrolige ting frem i Rødby, hvor Fehmern Broen skal gå. Der
er gratis adgang den 30. august kl. 12-15. og kun denne ene dag. Østersøvej i Rødby. En
af Vennerne arbejder dernede.
Ingen tilmelding. http://www.aabne-samlinger.dk/femernforbindelsen/femernforbindelsen/

Venneforeningens efterårstur – søndag den 5. oktober

Tilmelding

Vores tur i år handler om vikingerne i Hornsherred og ved Roskilde Fjord. Vi skal til Orø, og vi
skal se hvor Skuldelev- skibene blev fundet, og hvor Kong Olavs skib skar ind i åsen. Vi
finder nok et par af de bavnehøje, som indgik i vikingernes advarsels-system. Og andet.
Vi samles ved Lejre station og fordeler os i bilerne. Start kl. 9
Turpris 120 kr per person fra 18 år, betales ved afgang. Desuden deles vi om udgifter pr.
bil, inklusive for færgen til Orø.
TILMELDING til Ulla Pinborg på pinborg2009@yahoo.dk (40143270) senest fredag d. 26
september. Oplys navn, e-mail, mobil nr, antal deltagere, frie pladser i bilen eller ønske om
kørelejlighed.
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Efterårets INDSATSDAG ER LØRDAG DEN 25. Oktober
Når sæsonen er forbi, skal vi som alle år hjælpe med at pakke Sagnlandet ned til
vinteren - Start som vi plejer kl. 9 i Velkomstcentret til fælles morgenbord. Vi begynder
indsatserne kl. 10. Husk egen frokost. Kaffe, vand og kage findes. Aftensmad, vin, vand på
Sagnlandets regning ca. kl. 18.
Og hvilken aftensmad: gik I glip af helstegt, økologisk pattegris ved årsfesten, er chancen
der efter endt arbejde ved indsatsweekenden: vi lægger en hel øko-gris på grillen igen.

Tilmelding senest mandag den 20. oktober
· med e-mail til lah@sagnlandet.dk
· via hjemmesiden
· med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878
Angiv venligst: indsats efterår, navn(e), antal deltagere voksne/børn, hvornår I
kommer, deltager i middag, bemærkninger, e-mail.
Ønsker om overnatning angives under bemærkninger. OBS: Begrænset antal
pladser. Først-til-mølle princippet. I får særskilt svar om der er plads.

Sagnlandets Venner SVL program 2014 - hvad vi ved i august
Laugsdage i sommeren og resten af sæsonen
den anden lørdag i hver måned.
Kom til Sortehus kl. 10 eller kontakt en af kontaktpersonerne. Ingen tilmelding
5 sten, 5 træer... - tema-tur

Søndag d. 28. september. Tilmelding
adj@sagnlandet.dk .

Vennetur om Vikinger

Søndag d. 5. oktober. Tilmelding senest
d. 26. 09. Kontakt pinborg2009@yahoo.dk

Fortællinger i natten, efterårsferien

Fredag d. 17. oktober . adj@sagnlandet.dk .

Indsatslørdag, efterår

Lørdag d. 25.10. Tilmelding til lah@sagnlandet.dk

Ti stier i Sagnlandet, tema-tur

Søndag 26. oktober

De dødes verden, tema-tur

Søndag 23. november

Juleåbent

29.-30. november, 6.-7. og 13.-14. December
(brug for Vennehjælp). adj@sagnlandet.dk .

Sagnlandets aktiviteter i resten af året kan ses løbende på Sagnlandets hjemmeside
www.sagnlandet.dk og i Sagnlandets nyhedsbrev. Tilmelding til det på
http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fra-Sagnlandet-Lejre.1168.0.html

