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Flyve ASK 2016
Sagnlandets Venner i Lejre – august
Årsfesten 20016 lørdag den 20 august
for Venner og ansatte
I kan nå det endnu
tilmelding med navn både for Jer og Jeres gæster
Indgangen lukker også i år kl. 18

•

•
•
•
•

Kl. 10.00-17.00 Fælles indsats. Afhængigt af hvor mange der melder sig, vil Sagnlandet
sætte pris på hjælp til enten 1) at reparere flet- og kvashegn ind mod
Jernalderlandsbyen på bakken med Danselabyrinten. Så slipper vi nemlig for at fårene
bryder ind i landsbyen i tide og utide eller 2) at soignere og beskære vores smukke,
men tilgroede udsigtssti gennem højskoven og langs yderhegn mod øst med udsigt ud
over Gl. Lejre og det historiske landskab med hallerne. Husk gerne arbejdshandsker.
Kl. 10.00. Samling i Sorte Hus med lidt forklaring, kaffe og lidt koldt at drikke
Kl. 10.30-17.00: Vi knokler på – store som små – med en, måske begge afhængigt af
tilmeldinger, af de beskrevne opgaver. Frokost spiser vi, når vi synes. Cafeen har en
gratis sandwich og kold vand til alle, der er tilmeldt arbejdsindsatsen på forhånd.
Kl. 17. Når Sagnlandet er lukket, dækker vi i fællesskab op på ”Dronningepladsen” ved
Multihus, får tændt hyggebål på Vikingepladsen Ravnebjerg mm.
Kl. 18.00 Spiser og hygger vi os, hvor menuen bl.a. er helstegt pattegris fra grillen og
gode salater mm. Med børnene laver vi sammen med forældrene pandekager over
bål. HUSK: Til maden om aftenen medbringes eget spiseudstyr (tallerkner, bestik og
glas/kopper), drikkelse og kaffe. Cafeen har ikke åbent om aftenen, men der er et
begrænset lager af vin, øl, vand og kaffe mod beskeden, kontant betaling.

TILMELDING
så snart som muligt, og helst før 8. AUGUST
• med e-mail til svl@sagnlandet.dk
• med post til til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, 4648 0878.
Skriv venligst: SVL å r s f e s t , navn(e),adresse, antal B (børn 7-11 år), antal V (for voksne),
e-mail. Husk at skrive navne på alle, også Jeres gæster. På dagen lægger vi en listeover
tilmeldte i butikken. Vigtigt: Oplys ved tilmelding om I deltager i fælles arbejdsopgave
eller om I først kommer til spisning. Vi kontakter jer direkte om opgaver efter tilmelding.
Men OBS at i år er der ingen tilmelding til madlavningsopgaver.
PRIS for INDGANG. - Medlemmer kommer ind på medlemskort.
Forhåndstilmeldte Gæster (tilmeldt med navn) fra 12 år betaler 65 kr. eller bruger
sæsonkort. Ikke-forhåndstilmeldte er velkomne, men betaler fuld adgangspris.
PRIS for MADEN: Alle voksne deltagere, 120 kr pr person, børn 7-11 65 kr. Små gratis
BETALING via net eller kontant
Forud kun via netbank
Medbring kvitteringen til festen.
Nordea Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707, Anvend betalingskode: +73 < 86214768<
Skriv venligst: SVL å r s f e s t , navn(e), antal B (børn 7-11 år), antal V (for voksne), e-mail.
På dagen ved indgangen og helst kontant
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INDSATSDAGEN efteråret 2016 lørdag den 29. oktober
Vi pakker ned efter en lang og både kold og våd og meget tør og meget varm
sæson.

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 sig til middagen.

Tilmelding senest mandag d. 10. oktober
•
•

med e-mail til lah@sagnlandet.dk
med post til Sagnlandet, Slangealleen 2, 4320 Lejre, tlf. 4648 0878

Skriv venligst som I plejer: indsats forår, 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.

Der har ikke været stille i nogen del af Sagnlandet, hverken ved Landbohusene, i værkstederne, i Harpetrengs Have eller hos Vikinger og Jern- og
Stenalder.
De ekstra p-pladser i den lejede rugmark for enden af p-pladsen har været godt
brugt, men

mest trak nok
Sommmer Summarum med Bubber og Silja fra Ramasjang

I juli var TV i Sagnlandet med børneprogrammet Sommer Summarum i en uge og lavede
et nyt program hver dag. Det var utroligt sjovt, og det nåede godt omkring i alle vores
forskellige emner og aldre, og det trak hundredevis af unger med forældre og
bedsteforældre til hver dag kl. 10. og sidst på dagen måtte de så alle sammen hjem og se
det program, de selv havde været med til.
Det var også meget lærerigt for de voksne og halvstore teknikinteresserede unge at følge,
hvordan man optager sådanne programmer, og hvor usynlig al teknik og personale ender
med at være, når man ser det på fjernsyn bagefter. Stor respekt til alle der var med fra
Sagnlandet, enten det var bag kulisserne eller med mad og dragter, drikke og jagt og
våben og elefantlorte.

Ovnskuret ved Potteriet

Der har været rejsegilde i juli på Ovnskuret, som Sven Gunnar og Jørgen har arbejdet så
mange timer på. Snart er det tækketid for taget.

Vinduer og døre

I 2016 er Venner i gang med vinduer og døre ved Landbohusene og Væveriet
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Livet i Videsø
I år har der ikke været så meget gulgrønt algefnadder på overfladen af Videsø, og man
har kunnet se, hvordan hornblad planterne fylder op på bunden næsten overalt.
Karperne er også overalt. Deres rygfinner bugter sig over vandet i hele søen. Hvor
karperne fodres ved Potteriet, er søbunden dog bar af fiskenes piskende bevægelse.
Snogen har svømmet sine lynhurtige ture over vandet, og der har været adskillige kuld
fugleunder i søen. Svaner og gæs var tidligt i gang, men trak også tidligt væk. Der er flere
par gråænder, og omkring 1. august er der både næsten voksne og næsten nye ællinger.
Der er også to kuld Blishøns. De halvvoksne grå – teenagerne – og de små med røde
kalotter.

Modtage-høns fra restaurant Herthadalen

På p-pladsen nær ved indgang går et par energiske og velnærede høner omkring
mellem folk og biler og busser. De har det godt og bliver glade, når nogen sidder og spiser
og spilder lidt ved bordene. Ellers æder de fede rapgræsfrø i små hurtige snap.

Invasive arter

Igen i år er der jagt på de invasive arter, som ikke skal sprede sig i Sagnlandet. Bjørnekloen
er godt trængt tilbage af Driften, og Birgit, Rigmor og Ulla er gået efter kartebolle,
gyldenris og engbrandbæger. Det lønner sig, for der er ikke helt så mange i år. I 2015
fyldte vi f. eks 6 sække med brandbæger ude ved Skibssætningen. I år blev det kun til 3
sække. Til gengæld har der aldrig været så meget gul perikon. Der er også nogle enorme
filtrede måtter af bugtet kløver, hvis man går lidt op over bakken øst for skibssætningen.

Gederne er smarte og lækkersultne

Det gode sikre flettehegn omkring Harpestrengs Have! Ak nej. Det brugte gederne bare
som trappe, da de brød ind i Harpestrengs Have og ribbede Aronia busken for blade.

Frivillige Gavebidrag - vi mangler stadig de sidste
I må meget gerne hjælpe Sagnlandet med at få de sidste bidrag i hus. I ved jo at det
batter, og at I kan fradrage beløbet. Det er så vigtigt for alt samarbejde og alle tilskud, at
Sagnlandet fortsat kan være almennyttig institution og få momskompensation. Det batter.
Tilmeldingsblanket vedhæftet også denne gang. Tak til Jer.
Lars Holten, direktør

Medlemskab og kontingent- det kan nås endnu
Medlemskab. Man bliver medlem af Venneforeningen, når man betaler kontingent. Der
skal betales for hver person særskilt (ej børn 0-2 år) med opgivelse af navn, adresse og email. Opgives ingen e-mail til en husstand, sendes al information med posten. Vi forsøger
ikke at sende dobbelt til nogen husstand. Fortæl os gerne, hvis der alligevel er svipsere.
Det personlige medlemskort sendes til alle med posten, når Sagnlandet har registreret
Jeres betaling. Prisen er 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn fra 3 til 11 år.

4

Man kan betale på flere måder
Betaling med PBS, Sagnlandets PBS nr 08018715.
I skal tilmelde Jer til Sagnlandet, når I vil til at bruge PBS hos os første gang. Så sørger
Sagnlandet for videre tilmelding til PBS.
Send en e-mail med oplysninger om betalerens CPR, navn, adresse, bank reg og bank
konto, e-mail, og for hver anden person, I betaler for(også børn 3-11 år) skal I sende alder,
navn, adresse og e-mail (hvis den er forskellig fra betalers). Sagnlandet opretter Jer, og
fremover går det automatisk.
Betaling med Netbank med betalingskode: +73 <86214768>
Der skal laves en særskilt betaling for hver, der skal have et medlemskort. Sagn-landet får
gennem betalingen oplyst navn og adresse på betaleren. Under meddelelser skrives:
navn, e-mail adresse. For hver betaling skrives for den, der skal have navn på kortet: navn,
adresse og evt. e-mail
Direkte i en bank. Bed venligst banken om at anføre de samme oplysninger som for
Netbank (navn, adresse, e-mail). Bank konto er Nordea Roskilde Reg. nr: 2280, Konto:
4384950707. Der skal betales særskilt for hver person.
I butikken kan I udfylde en papirblanket med navn for hver person, og betale direkte.
Gem kvitteringen (bon’en) og tag den med, til I har fået sæsonkortet tilsendt.
Tilmeldingsblanket kan downloades fra hjemmesiden www.sagnlandet.dk

Sagnlandets Venner SVL 2016

•
•
•

•

•

Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag hver måned,
men det er bedst lige at checke
I har forhåbentlig set de nye e-mails
Stenalderlauget
Følg med på vores Facebook-gruppe
Sagnlandet Lejres Stenalderlaug
Laugets kontakt
Lilith G. C. Andersen, tlf 27123281 lilith_gca@hotmail.com
Jernalderlauget Laugets kontakt i sommer Mette Bendsen jernalder@sagnlandet.dk
Facebook: Sagnlandet Lejres Jernalderlaug
Vikingelauget
Vikingeting holdes i uge 28
Kontakt Jutta Eberhards
vikinger@sagnlandet.dk
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg
Landbohusene Kontakt Kaj Nielsen
landbohuse@sagnlandet.dk

Harpestrengs Have Kontakt Birgit Green
harpestreng@sagnlandet.dk
Laugsdage og arbejdsdage i ugen efter behov og aftale
Hjemmeside

•

Smedelauget Kontakt Holger Trankjær

http://harpestrengshave.dk

smede@sagnlandet.dk

Facebook: sagnlandetssmedelaug
Ønsker du at blive medlem af et laug eller gruppe, bedes du selv kontakte dem.
Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet*
Du kan maile til foreningen på
svl@sagnlandet.dk
Formanden er Ulla Pinborg

