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Flyve ASK 2015 nr 4
Sagnlandets Venner i Lejre – september 2015
Sidste nyt
Augustinus fonden har doneret 10 mill. Kr til Sagnkongernes Verden
Fra Årsfesten 2015
Tak og hilsen til alle Jer 101, som kom til årsfesten i år.
Det var en anderledes og mere varieret årsfest end vi plejer, og den var god. Det var en
dag til at arbejde sammen om en fælles og synlig opgave og til at have tid til at nyde
middagen og musikken oppe ved Dronningepladsen, og de fleste holdt ud til det hele.
Vores fælles opgave var at reparere på Ravnebjergs faldefærdige hegn så langt et
stykke, som vi kunne nå. Driften havde forberedt arbejdet med at tage de gamle hegnslægter ned, så kun stolperne stod. Der var hentet nye lange lægte-grene ved p-pladsen.
Stolperne havde det værre end først antaget,
så der måtte udskiftes mange, og der måtte
hentes mange flere grene i dagens løb. De
små el-vogne kørte næsten i pendulfart Nu ser det ud, som om intet er hændt. Der står
bare et pænt hegn, men sliddet på jorden
vidner om en masse aktivitet, og de der var
med ved, hvor forfaldent hegnet var.
Britts rugklapper med ost og pølse fra cafeen
gled godt ned undervejs. Brødet var oldtidsbrød fra Lejre bageren. Til næste år skal der
også indgå drikkelse, blev vi klar over.
Før vi nåede til spisningen var der tid for dem, der ikke havde flere opgaver til fortælling på
Ravnebjerg ved bålet eller dans i den nyrestaurerede danselabyrint med lygtemandens
sang, lige ved Solstenen. Senere opstod der behov for at danse i labyrinten igen - herligt.
Filmene om Gunvalds sten i filmsalen blev derimod vist ikke set (godt vejr, lidt langt væk)
Mens hegnet faldt og voksede op igen, var
madholdet flittigt (salat, kryddersmør, pesto
og kartofler) i Multihusets køkken, og grillen
sydede og duftede. Driften stod for den,
med special hjemmegjort dyppelse.
Vennerne stod for laksen. I år fik vi dog ikke
plankelaks som ellers planlagt, men grillede
laksebidder. De gled nu meget hurtigt ned.
Men den bestillingsmisforståelse laver vi ikke
til næste år. Brødene var medbragte
hjemmebagte. Der var også hold til kaffe
og pandekager.
Vejret holdt, og det havde arrangørerne også gjort hele dagen, indtil det var sikkert, at vi
kunne sidde ude ved fint blomster-pyntede borde. Den stilfærdige jazzmusik fra balkonen
var til alles glæde. En af ungerne udbrød: det er altså bedre end X-faktor. Sådan!
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Der var ryddet ved hegnet før spisningen, så oprydningen var kun efter spisningen. Det gik
let i år, og mange fik rester med hjem. Dagene efter var der lidt afregning og aflevering af
småting vor Vennerne, og ting der skulle på plads for Driften.
Derfor til sidst en tak fra Venneforeningens formand og fra Sagnlandets direktør til alle Jer,
der kom og var med på hver Jeres måde. Det var rart i år at se så mange. Der troede vi
ikke lige fra starten, da tilmeldingen gik trægt, men så pludselig myldrede Vennerne ind,
og der kom mange unge, der arbejder i Sagnlandet, og mange andre medarbejdere.
Sådan en dag kommer og går ikke af sig
selv. Der var gået mange timers forberedelse forud, men samarbejdet mellem
Vennerne og Sagnlandet var noget af det
bedste, vi har oplevet, og så vejret altså.
Alle I Venner, I må meget gerne maile os
Jeres tanker og ideer om årsfesten, både
det der virkede og det der kunne være
bedre eller anderledes. Er for eksempel en
sådan fællesdag med kun en opgave
værd at gentage 1-2 gange hver sommer?
Vi har jo vores to kølige indsatslørdage forår og efterår. Men der er der mange forskellige
op- og nedpaknings-opgaver, der alle gerne skal nås, så der er vi nødvendigvis opdelt i
mange små grupper, tit omkring laugene.
Venneforeningens mailadresse er svl@sagnlandet.dk Tove Binzer og Lars Holten

Der sker så meget andet i Sagnlandet. Her lidt om Venneopgaver
I det sidste Flyve ASK var en maleropgave annonceret ved Tømmerladen og Annexet, og
en familie havde meldt sig til Peter Rahbek. Desværre fik de forfald, og der trådte så to
garvede andre Venner til. Driften ryddede op og spulede vægge, og så blev der
vennemalet i ca 50 timer og brugt 27 liter maling. Heldigvis var det godt malevejr.
Den gamle smedje bruges efterhånden rigtig meget af Potteriet, og mange spiser deres
mad der. Men der løb regnvand ind på gulvet, så nu er der lavet dør og bundstykke.
Har I set skurvognen ved vandsoldet, der hvor ulveudstillingen er? Totalrenoveret.
Driften siger, at det er en fornøjelse med det samarbejde. Det synes vi nu også.
Alle de vilde planter ved 4 af vores vådområder og ude på overdrevet er nu sommerregistret. To hele dage gik nogle få Venner og nogle få fra Dansk Botanisk Forening med
lup og florabøger, støvler og notesbøger og registrerede alle de plantearter, der var i det
tilgroede gadekær ved Landbohusene, ved Videsø, den lille mose mellem cafeen og
Jernalderen, Jernaldersøen og Langesø, og på det åbne overdrev mellem Skibssætningen og Langesø. Vi havde fået Lejre Kommunes optegnelser fra deres naturfredningsregistrering (§3 områder) for 4-5 år siden til sammenligning. På nær 4 arter genfandt
vi alle de samme arter og så et væld af andre arter. Fra vådområderne er der nu regi-
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streret 114 arter og fra overdrevet 73 arter, i alt over 170 plantearter bare på 5 steder. Der
er mange flere at finde. Kommunen får naturligvis en kopi af vores fund.
Vi er ikke færdig med at registrere planter, men det er helt klart, at Sagnlandet er
særdeles rigt på vilde planter og på fugle. De over 100 fuglearter er omtalt i det store ASK i
foråret. Nu planlægger vi en såkaldt bio-blitz i 2016, hvor mange forskellige eksperter på
fugle, planter, padder, sommerfugle mm i et helt døgn sætter fuldt fokus på dyr og
planter. Vi vender tilbage om det.

Noget går også igen i Sagnlandet hvert år
SAGNLANDET holder JULE-ÅBENT 28-29 november, 5-6 og 12-13 december
Her i Flyve ASK har vi i de sidste numre allerede gjort opmærksom på, at igen i år bliver
der er brug for Vennehjælp. Tilmeld dig en eller flere dage til Ane Jepsen
Julen i Sagnlandet er blevet et rigtigt tilløbsstykke med gæster fra nær og fjern. Igen i år er
der meget brug for hjælp til at bemande de hyggelige værkstededer. Kom og vær med
både til julehyggen og få julesved på panden! I skal være på tæerne og hurtig komme
ind i arbejdet, men det får I også instruks i. Der er brug for mange.
Har du lyst igen eller er din interesse ny, skriv en mail til formidlingsansvarlig Ane Jepsen
adj@sagnlandet.dk , hvis du har lyst til at hjælpe til jul. Skriv kort hvilket værksted du gerne
vil deltage i, hvilken dato og tidsrum I kommer og hvor mange I kommer.
Store børn er velkomne til at komme med og hjælpe til. Men husk at vi har travlt, så det er
bedre at kommer som almindelig gæst til jul, hvis du gerne vil have små børn med.

EFTERÅRETS INDSATSLØRDAG den 24.OKTOBER
Sagnlandet skal pakkes ned igen efter en noget regnfuld sommer - Start som vi plejer
kl. 9 i Velkomst-centret til fælles morgenbord og fordeling af opgaver. Vi begynder
indsatserne kl. 10. Husk egen frokost. Kaffe, vand og kage findes. Aftensmad, vin, vand på
Sagnlandets regning ca. kl. 18 for dem, der har meldt til middagen.

Tilmelding senest mandag den 16. oktober
 med e-mail til lah@sagnlandet.dk
 med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878
Skriv 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 fra Lars Holten, om der er plads.

EFTERLYSNING af ejere til glemte sager fra Vikingemarkedet og Stenalderfestivalen
Er noget Jeres, kan I henvende Jer i receptionen senest på indsatslørdagen








Stråhat,
Grønlige gummisko str. 34
3 stk solbriller: Bluepoint, Triwashades
Lysegrå/beige sweater uden ærmer
Blå sovepose: mountain Eagle
blåt liggeunderlag
rød jakke str. 36: Cruise by Ilse Jacobsen







Sort fleece str 5xl: Marc & Mark
Forskelligt børnetøj: badedragt, bluser,
bukser, strømper, undertøj mm.
Træsværd
6 stk. Sagnlandets venner badges
En blå og en gul sangbog, hvor der i den
ene står : Til Johanne…..Knus Mor
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STØTTEGAVE på 200 kr direkte til Sagnlandet - også vigtigt i år
Vi opfordrer Jer til igen i år at donere en støttegave på 200 kr - hverken mere eller mindre direkte til Sagnlandet. Så kan Sagnlandet opretholde sin godkendelse som "almennyttig
institution" efter SKATS regler og herved få ret til momskompensation. Kravet fra SKAT er
nemlig, at Sagnlandet hvert år inden årets udgang skal kunne dokumentere minimum 101
frivillige bidrag på mindst 200 kr. hver.
Til dato har vi kun indsamlet 42 bidrag - så der er en bid vej igen!!!
Det er af stor betydning for Sagnlandet at opretholde sin almennyttige status efter SKATS
regler. Det giver både mange penge tilbage hvert år i momskompensation – fra 50.000 til
over 250.00 kr. - til gavn for Sagnlandets daglige drift og det skaber positiv goodwill, når
Sagnlandet søger fonde og firmaer om donationer og sponsorater.
Så jeres frivillige bidrag på 200 kr. gør en stor og vigtig forskel.
Alle kan bidrage uanset om man er medlem af Venneforeningen. Så spred gerne blanket
og budskab til venner, bekendte og kollegaer, som du måtte mene kunne tænkes at støtte
Sagnlandets arbejde.. På forhånd tak for jeres hjælp, Lars Holten, direktør
Vi vedhæfter med e-mail eller vedlægger til alle med post en gave-erklæringsblanket.
Betaling kan ske ved bankoverførsel Betaling til Nordea 2280, konto 4384950707. Mærk:
"gave 2015". Betaling kan også ske i Butik eller sendes vedlagt udfyldt gaveerklæring med
post til Sagnlandet, Slange Alleen 2, 4320 Lejre.

Sagnlandets Venner SVL program - Efterår 2015
Sagnlandets temature genoptages i september. 65 kr. for voksne
 Om Mikkelsdag og høsttid. Tematur
Søndag d. 27. september kl. 13-15
 Klima og neolitisering - arkæologens øje på landskabet. Søndag d. 25. okt. kl. 13-15
 Med fårehyrden i foldene.
Søndag d. 22. november kl. 13-15
Indsats-lørdag i oktober
Lørdag d. 24. oktober
Mere om tilmelding ovenfor
Juleåbent Se mere omtale ovenfor
28-29 november, 5-6 og 12-13 december

Tilmelding hvis I gerne vil hjælpe
Forvinter 2016
Runestens weekend mere i ASK i november Lørdag 30 og søndag 31 januar
Med film om Jellingstenen, runestenenes billedunivers og runeindskrifter. Vi får mulighed
for selv at tegne slyngede figurer og skrive.
Gennemføres som Folkeuniversitets kursus Fokeuniversitetet i Roskilde.
Kontakt: pinborg@yahoo.dk

