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Flyve ASK 2014
Sagnlandets Venner i Lejre – juli 2014

Kære Alle Venner
Årsfesten den 9. august
vi indbyder igen i år alle Sagnlandets Venner til en festlig aften

Festen begynder kl. 18. Kom gerne i god tid, for indgangen lukker kl. 18.
Vi spiser fra kl. 18.30 på Dronningepladsen ved siden af Vikingerne. Vi håber på plankelaks
og andet godt med grønt og brød til. Til dessert bager vi selv pandekager ligesom sidste
år.
Husk eget spiseudstyr (tallerkner, bestik og glas/kopper) samt Jeres egen drikkelse og
kaffe. Cafeen har ikke åbent, men der vil være et begrænset lager af vin, øl og vand
samt kaffe til de meget trængende, mod beskeden betaling.
Gæster med? Ja gerne. Se nedenfor hvordan og hvad det koster.
I filmsalen vises klip fra hvad der er sket på det seneste, sammensat af Sagnlandets og
Vennernes materiale. Vi slutter som altid med sang og dans i labyrinten, hvis vejret vil.

TILMELDING

-

SENEST 1. AUGUST men meget gerne før

med e-mail til kontakt@sagnlandet.dk, via Sagnlandets hjemmeside eller skriv til
Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, 4648 0878.
Angiv venligst: SVL årsfest, navn(e), antal deltagere voksne/børn 0-11 år.
OBS gæster skal også tilmeldes senest 1. august. Alle skal jo have noget at spise.
Medlemmer kommer ind på medlemskort og betaler for festen kun 120 kr. for voksne og
65. kr for børn (7-11 år). Obs: børn under 7 år spiser gratis.
Gæster betaler normal indgangspris til Sagnlandet (130 kr. for voksne, 85 kr for børn 311) og det samme for festen som medlemmer, kun 120 kr. for voksne og 65. kr for børn
(7-11 år). Obs: børn under 7 år spiser gratis.
For gæster, der kommer efter kl. 17 er indgangsprisen 65 kr, som for Sankt Hansaften.
Betaling forud
kun via netbank
Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707
Anvend betalingskode: +73 < 86214768<
Skriv venligst: SVL å r s f e s t ,navn(e), adresse, antal B (børn 7-11 år), antal V (for voksne), email. Medbring kvitteringen til festen.
Betaling på dagen

ved indgangen og helst kontant
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Vi behøver også hjælp fra nogle af Jer til det praktiske
Vi behøver også i år hjælp fra nogle af Jer til at gennemføre årsfestens mange praktiske
gøremål.
Der skal mange forskellige hænder til. Det foregår fra om formiddagen med madlavning,
brødbagning, borddækning, under festen med forefaldende hjælp eller efter festen, hvor
vi hjælpes ad med oprydning, så Sagnlandet kan åbne ordentligt igen om søndagen. Det
er sjovt og nyttigt.
Vi har brug for Jeres tilmeldinger til hjælp, så Sagnlandet derefter kan aftale individuelt om
opgaver og tid. Kun de der har aftale, skal komme og hjælpe, til gengæld spiser de gratis.
Send venligst en separat mail om hjælp til kontakt@sagnlandet.dk eller skriv og angiv SVL
hjælp, navn(e), antal deltagere voksne/børn 7-11, e-mail, telefon nr (helst mobil-nr),
hvornår I kan hjælpe og gerne med hvad, eller hvad I har hjulpet med før .

101 frivillige bidrag,
så Sagnlandet kan få momskompensation det er rigtig mange penge
Vi er lidt over halvvejs og rigtig mange tak for det.
Vi mangler bare bidrag fra endnu 45 frivillige
se mere om hvordan I kan bidrage længere nede
men pengene skal være i Sagnlandet før 1. oktober

Nyt fra nattelivet
Poppelsværmeren er en af de rigtigt
store natsværmere – de nataktive
sommerfugle. Den er nu set i
Sagnlandet. Den er omtrent 10 cm,
når vingerne er bredt ud. Se hvordan
dens højre super-antenne er lagt
bagud over skulderen. Den er helt
oppe på mærkerne.
Hvis I også ser den, så lad den sidde i
fred, men I må meget gerne give
besked til Birgit Green om hvor og
hvornår b-green@dlgtele.dk
Birgit
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Har I set træløberen i år?
Hvis I har set træløberen som en lille grålig museagtig fugl smutte op og ned i askeog kirsebærtræerne ved værkstedsområdet, må I meget gerne sende en e-mail til
pinborg2009@yahoo.dk og fortælle om det.

Nyt fra Familien Svane
Familien Svane gik på morgentur op lange Harpestrengs Have. På tilbageturen besluttede
at tage en svømmetur i søen ved Jernalderen. Turen gik over færisten, her gik det galt. De
to gamle med deres store svømmefødder kom godt over, men ungerne plumpede i.
Med hjælp fra dyrepasser
Mia og Peter Winkler-Krog
kom de alle op igen, så turen
kunne fortsætte. Der skulle
dog en solid kæp til at holde
de bekymrede forældre væk,
mens redningen stod på.
Hvordan kom de tilbage i
deres egen sø?
Gør de tit dette her?

Birgit

AKTIVITETER i Venneforeningen
Over Stok og Sten
Kære Venner, tak for endnu en bygning, der er blevet værd at se på. Der er mere på vej.
Videsøhus
Videsøhus har gennemgået en markant forandring i den seneste tid.
Jørgen Green og Svend Gunnar har kalket "over stok og sten", et gammelt udtryk som
bruges hvor både mur og bindingsværk kalkes over, så bygningen fremstår hvidkalket som
helhed, i stedet for de huse hvor bindingsværket fremhæves med sort. Pia og Birgit har
også malet med.
Videsøhus er også begavet med et lille sprossevindue i hoveddøren, som Svend Gunnar
har snedkereret. Dette giver et meget mere velkomment udseende, her i den
igangværende sæson.
Ovnhuset
Et af vore kommende projekter er det lille faldefærdige skur ved
Potteriet, hvor ovnen til brænding af lertøj står. Skuret skal rives ned og erstattes af et nyt
og større, der ligesom de omkringliggende huse bygges op med bindingsværk. Sagnlandet er så priviligeret, at man ikke nøjes med en tegning at læne sig op ad, næh,
Svend Gunnar har lavet en model, der kan ses i Potteriet.
Peter Rahbek, Frivilligkoordinator
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Laugene og grupperne mødes hver måned den anden lørdag kl. 10. Samling som
regel i Sorte Hus. Ingen tilmelding til møderne. Kontakt for nye Venner gerne til
·
·
·
·
·
·
·

Stenalder
Jernalder
Vikinger
Smedene
Harpestrengs Have
Landbohusene
Sygruppen

lilith_gca@hotmail.com
Lilith Andersen
gindian@live.dk
Jørgen Madsen
Jutta Eberhards
skoletjenesten@sagnlandet.dk
holger.trankjaer@gmail.com
Holger Trankjær
Birgit Green
b-green@dlgtele.dk
aer@live.dk
Anne Elisabeth Rasmussen
Nina Dokkedal
nsd@sagnlandet.dk

Hele programmet finder I allersidst.

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 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.

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.
Ingen tilmelding. http://www.aabne-samlinger.dk/femernforbindelsen/femernforbindelsen/

Mere om de 101 bidrag
Frivilligt gavebidrag – vigtigt og med nye strammere regler fra SKAT
Sagnlandet har hårdt brug for alle midler - derfor skal Sagnlandet anerkendes om statsligt
anerkendt ’almennyttig institution’ med mindst 101 frivillige gavebidrag med personlig

gave-erklæring. Så kan der blive kompensation for betalt moms - et stort beløb.
Det har Vennerne klaret at bidrage flot til de andre år, men i år er reglerne er lavet
noget om og blevet strammere. Gavebidragene skal være indbetalt før 1.
oktober, og beløbet er sat op til 200 kr pr navngiven person fra 18 år.
Det er jo ud over medlemskontingentet, som stadig er som i 2013. MEN vi skal da
bare klare det - Se hvordan nedenfor, hvor Lars Holten forklarer fordele og regler.
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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
5. Reglerne er strammet i forhold til 2013, og kom først i marts. Hvis I allerede har indbetalt
50 kr. efter de gamle regler, der er ændret med tilbagevirkende kraft, kan I supplere op
med 150 kr. fra samme giver (navn, adresse, CPR). Så tæller SKAT det som ét samlet
bidrag.
Det får Sagnlandet ud af det:
1. Momskompensation. Som Almennyttig Institution har vi mulighed for at søge
momskompensation hos SKAT. Det kan udløse flere hundrede tusind kroner.
2. Goodwill. Det skaber goodwill for Sagnlandet at være en statsligt anerkendt
"Almennyttig Institution". Det er en fordel når vi fonde om støtte til nye udviklingsprojekter,
eller når vi markedsfører Sagnlandet som oplagt mødefacilitet for erhvervslivet. Når et
firma holder et møde eller en personaleaktivitet hos os, støtter de samtidig et almennyttigt
formål. Al fortjeneste på arrangementet reinvesteres i vores forskning, formidling og
undervisning. Vennernes bidrag giver et "blåt stempel" og en øget goodwill.
3. Jeres bidrag er i sig selv også en god, direkte økonomisk hjælp til vores arbejde. 101 x
200 kr er en pæn sum.
Jeg håber, at I Venner (eller Jeres egne venner, familie, kollegaer, virksomhed,
arbejdsplads) fortsat vil bakke Sagnlandet op med frivillige gavebidrag på nu 200 kr. efter
SKATs nye, skærpede regler. Det skal sikre, at Sagnlandet inden 1. oktober 2014 kan
dokumentere, at 101 navngivne personer har støttet os med 200 kr. hver. Gør I det, har I
sikret, at Sagnlandet fortsat er med i den fine klub af Almennyttige Institutioner.
Lovreglerne er svære at forklare, men det skal jo være Jeres interesse og engagement for
vores sted og arbejde, der er drivkraften.
Lars Holten

MEDLEMSKAB AF VENNEFORENINGEN 2014
Prisen for medlemskab er stadig pr voksen 195 kr. og pr barn (3-11 år) 95 kr.
Medlemskab fornyes ved indbetaling af kontingent via Netbank eller i en bank eller i
butikken.
Nye medlemmer kan melde sig ind direkte via hjemmesiden eller på en papirblanket. Den
kan downloades fra hjemmesiden eller fås i butikken eller tilsendes fra Sagnlandet, ring
gerne på tlf. 4648 0878
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Kontingent betales via Netbank med betalingskode: +73 <86214768>
Skriv venligst: SVL 2014, navn, a dresse, antal B (for børn), antal V (for voksne), e-mail
Kontingentet kan også indbetales direkte i en bank. Husk venligst at bede banken om at
anføre de samme oplysninger som for Netbank betaling. Bank konto er Nordea Roskilde
Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707
Alle medlemskort sendes med post til Jer.
Læs mere på Sagnlandets hjemmeside www.sagnlandet.dk. Hvis I ikke allerede abonnerer
på nyhedsbrevet, kan I tilmelde Jer på http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fraSagnlandet-Lejre.1168.0.html

Sagnlandets Venner SVL program 2014 - hvad vi ved i juli
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
Årsfesten 2014

Lørdag d. 9. august Tilmelding se ovenfor
senest 1. august

5 sten, 5 træer... - tema-tur

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

Vennedag med høslet og andet

Dato kommer senere.
(brug for Vennehjælp)

Vennetur om Vikinger

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

Fortællinger i natten, efterårsferien

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

Indsatslørdag, efterår

Lørdag d. 25.10. Tilmelding. Mere efter somme

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 .

Sagnlandet har et væld af aktiviteter hen over sommeren.
De kan ses løbende på Sagnlandets hjemmeside www.sagnlandet.dk og i Sagnlandets
nyhedsbrev. Tilmelding til det på http://www.sagnlandet.dk/Nyhedsbrev-fra-SagnlandetLejre.1168.0.html

