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ASK 2016 april nr 1
Sagnlandets Venner i Lejre
OBS nye e-mail adresser til næsten alle laug og grupper
Brug dem venligst fremover. Se i programmet bagest

Fortidsfamilie i Jernalderen
Kunne I tænke Jer et ophold som for 2000 år siden?
– så hører vi gerne fra jer!
Vi har stadig ledige pladser til fortidsfamilier i uge 25, 26, 27, 28, 31, 32, 33, 34 og 42
Vil I vide mere eller sende en ansøgning (helst pr. e-mail), kontakt gerne
Områdeleder Laurent Mazet E-mail: lma@sagnlandet.dk tlf. 4642 4947
Se mere på http://sagnlandet.dk/bliv-fortidsfamilie-faa-ledige-uger-tilbage/
Fortidsfamiliekonceptet
I mere end 40 år har fortidsfamilier været en fast del af
Sagn-landet Lejres projekter. Det er anset som et unikt og banebrydende eksperiment verden over. Udover formidlingen og levendegørelsen af jernaldermiljøet
har omkring 1000 danske familier siden 1974 deltaget i forsøget med at afprøve
arkæologiske hypoteser om datidens levevilkår i praksis og dermed bidraget til at
forfine vor opfattelse af oldtidens miljø, samfund og mennesker.
Jeres profil For at være med som fortidsfamilie i Jernalderlandsbyen skal I være
en familie eller gruppe på mindst 4 personer. Gruppen skal have mindst 2 voksne
(Man behøver ikke være biologisk i familie for at blive fortidsfamilie i Sagnlandet.
En gruppe kan for eksempel også være to veninder/venner med deres børn, en
mor der tager børn og Bedste med, eller noget helt tredje.) Børnene skal være
min. 3 år, for de skal være lidt uafhængige af de voksne, som bruger meget tid på
mad, brænde og snak med publikum. Bedsteforældre er meget velkomne.

Kære alle Sagnlandets Venner og Le-folk i DN
Lørdag d.18 juni fra kl. 10
inviterer vi Jer med familie og andre venner
til en le-slåningsdag i Jernalderområdet
KOM OG VÆR MED TIL EN " BONDERØVS-OPLEVELSE FOR EGEN HÅND"
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Vi havde en fin dag med le-slåning sidste år i Jernalderen, og det var også meget
nyttigt. Vi var ca 20. Det vil vi gerne igen. Derfor inviterer vi til ny le-slåningsdag.
Vi beder om, at I melder Jer – både Venner og andre - og fortæller om I har egen
le eller andre relevante redskaber med som hø-river.
Vennerne har deres eget adgangskort, og alle andre, der er tilmeldt på forhånd,
får en gratis dagsbillet i butikken. Af praktiske grunde beder vi Jer alle blive krydset
af i butikken, så vi ved, hvem der er kommet. Vi byder på en bid brød ved dagens
begyndelse, et glas mjød, et par rugklapper til frokost, og kage og kaffe og
drikkevarer.
Venneforeningen har fået nogle penge fra Lejre kommunes projekt - Vores Sted.
For dem køber vi i år blandt andet nogle flere leer og nogle slæbe-presseninger til
det afslåede græs. Der er andre opgaver for dem, der hellere vil noget andet.
Tilmelding og gode ideer til Tove Binzer, Hjortemarksvej 4, 4330 Hvalsø, Danmark
e-mail: tove.binzer@gmail.com Tel +45 46 40 85 09 eller mobil +45 60 52 85 09

Sagnlandets årsfest for Venner og ansatte
holdes lørdag den 20. august
I år også med arbejdsdag, rugklapper til frokost og fællesspisning om aftenen med
grillet pattegris, laks og pandekager og musik fra balkonen.

Årsmødet i marts
Referat af Årsmøde i Sagnlandets Venner i Lejre 8. marts 2016
Årsmødet i år var anderledes end i mange år, for vores formand netop gennem
mange år Tove Binzer havde valgt at høre op som formand.
Velkomst v/formand Tove Binzer til 34 deltagere i Domus Felix i Lejre
Det praktiske arrangement var i år i hænderne på Birgit Green. Hun fik hjælp med
stole og borde mm. af en håndfuld bestyrelsesmedlemmer. Opstilling som vi plejer.
1. Valg af dirigent. Steen Thyrring valgtes som dirigent. Han konstaterede, at
indkaldelsen var rettidigt udsendt, at mødet var lovligt, og dagsordenen var efter
vedtægterne.
2. Valg af referent Ulla Pinborg valgtes
3. Beretning fra det forløbne år.
Formandens formelle beretning var allerede offentliggjort i ASK 2015 nr. 2. i
november. Der omtaltes 50-års jubilæet og Vennernes gave, Gunvaldstenen, og
meget andet. Tove Binzer havde frie hænder til at fortælle om Venneforeningens
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virke, fra den begyndte og gennem alle årene siden og til at reflektere over, hvad
frivillig-foreninger vil og kan nu. Toves vision har altid været en forening med plads
til mange slags mennesker, og med god plads til de medlemmer, som kan tage
godt fat. At der skal være plads til at have det sjovt, men også lærerigt.
Betydningen af det blev stærkt understreget.
I marts 2016 var foreningen på ca 250 medlemmer, heraf over 70 børn. Det er en
nedgang i antal medlemmer, fordi Sagnlandet nu har sæsonkort med den
adgang hele året, som mange medlemmer før netop var medlemmer for at få.
Vi tror, at de der er medlemmer nu vil mere end adgang. Festerne før trak mange
deltagere. Nu er det mere familie-agtigt og svarer nok til medlemmerne idag.
Tove er med i andre foreninger, der har lignende mål, og hun henviste til den
publikation om de frivilliges arbejde, som Friluftsrådet har udgivet. De skriver, at det
vigtigste er anerkendelse og afstemning af forventninger. Det var stof til eftertanke
for den nye bestyrelse. Tove pegede også på, at forskningen ikke er så synlig mere
i Sagnlandet, selvom den faktisk foregår. Se foredragene efter årsmødet nedenfor.
Der er stadig medlemmer, der har været med hele vejen, også fra før den
nuværende forening begyndte. Anette Lydolph Larsen er en af dem. Hun kunne
desværre ikke deltage, men hun blev udnævnt til æresmedlem. Tak til hende og
hendes mand for alle de år, hvor de har klaret forholdene i Felix, inklusive
opsætning af det tekniske. Det måtte Lars Holten og andre klare i år.
Efter årsmødet har Tove overvejet at sammenskrive noget om foreningens historie.
Efter Toves indlæg huskede Solveig Herthoni Hansen os på muligheder for frivillige
med kurser og arrangementer. F eks ved frivillighedsstævnet i Hvalsø 22-24 april.
Det var foreningen Praktisk Økologi som stod for Det Fælles Bedste – Folketræf i
Hvalsø. Efter forlydende var det et vældig godt stævne.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab
Lars Holten fremlagde regnskabet, der var godkendt af revisor Steen Thyrring. Der
havde været en indtægt på 48225 kr, næsten kun kontingenter. Udgifterne var
59163 kr. Efter reglerne overdrages 80% af kontingentindtægterne til Sagnlandet.
Der var desuden udgifter til runestenen, porto og køb af mønter til møntslagning
samt diverse udgifter til foredrag, leje af Felix og gaver. Underskuddet betaltes fra
foreningens indestående på 14164 kr. Pr 31.12.2015 henstod en egenkapital på 3
225 kr. Regnskabet godkendtes af forsamlingen.
Lejre Kommune har bevilget Vennerne 20 000 kr til en grejbank til køb af større materiel. Grejet er til brug for Vennernes indsats, men skal også kunne anvendes af
andre foreninger i kommunen. Det skal styres stramt, så tingene ikke ødelægges.
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5. Indkomne forslag

Ingen forslag indkommet.

6. Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter og fastsættelse af
kontingent ved Lars Hoten, Sagnlandets repræsentant. Han foreslog, at
kontingentet blev sat til 200 kr for voksne og 100 kr for børn (3-11). Det godkendtes.
Det store projekt i de næste par år er Kongehallen. Visionen er, at hallen skal
indvies i 2019. Der er valgt rådgivere, og træet er bestilt. Der kommer til at ske
meget på Vikingepladsen og ved lejrskolehusene. Se mere nedenfor fra Lars.
Potteriets gamle skur er revet ned, og fundamentet er klart. Et par af Vennerne er
klar til at hjælpe med at bygge selve huset op, i bindingsværk i modsætning til det
gamle sorte træsskur. En af potteriets store udendørs ovne sprak i vinter.
Vævestuen har fået det bedre. Skimmelsvampen er væk, der er nyt gulv, en væg
er gennembrudt, der er varmepumpe. Gammelt og nyt, så det er til at arbejde i.
Der bliver pilefestival igen i år, og meget andet. Se www.sagnlandet.dk
Venneforeningens medlemmer i laug og grupper er i fuld gang med at tage fat
på 2016. Der står mere om det i det første nummer af ASK i 2016. Der er også et
program med datoer og tilmelding til aktiviteter.
Laugene holder de laugsdage den anden lørdag i hver måned. Lars reklamerede
til sidst for forårets indsatsweekend, der i 2016 var allerede den 12. marts.
Valg
Dirigenten styrede valghandlingen
7. Valg af formand. Ulla Pinborg valgtes for 1 år
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
Lars Holten er fortsat Sagnlandets repræsentant i bestyrelsen. David Zennaro sidder
endnu et år. Lillith Andersen genvalgtes for to år, Hans Faartoft trådte ind i
bestyrelsen for to år. Anne Winkel trådte ud.
9. Valg af suppleanter Birgit Green, Jo Kruse, Peter Schneidermann og Henning
Harbo genvalgtes. Nyvalgt som suppleant Mette Bendsen fra Jernalderlauget.
Tove valgtes også til suppleant.
10. Valg af revisor. Steen Thyrring genvalgt
11. Valg af revisorsuppleant Revisoren mente, at det ville være rigtigst igen at
have en suppleant, og Lis Frost Holde trådte til og valgtes.
Tak til dem, der blev valgt, og for al indsats til dem, der trådte ud.
12. Eventuelt Intet
Tak til Tove
Ved årsmødet skulle vi jo sige ordentlig tak til Tove Binzer for hendes
formandskab og for hendes aldrig svigtende entusiasme, som har bidraget til at få
så mange ting igennem, og en gang imellem også har kunnet tage vejret fra os.
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Tove fik mange gode ord med fra Sagnlandets direktør Lars Holten og fra den nye
formand Ulla Pinborg. Der var en fin boggave fra Sagnlandet, og naturligvis et
æresmedlemskab til Venneforeningen, som dog grundet mange kram og hilsner
først blev viderebefordret senere af Lars. Fra bestyrelsen fulgte en lille blå anemone
og et gavekort på 1000 kr til at gå forårsvild i et havecenter.
Foredrag efter årsmødet
Også i år var der foredrag efter årsmødet. Der var mødt i alt 54 deltagere op.
Herligt.
I år var der hele to foredrag, begge med udgangspunkt i
Sagnlandets egen forskning, viden, netværk og aktiviteter, som vi som Venner ikke
altid ved så meget om. Men i år fik vi virkelig indsigt i *Oldtidens dragter*.

Ida Demant, der leder Vævestuen, er efterhånden
en Europakendt forsker i tekstilarkæologi. Hun
havde lovet et kort foredrag, men det holdt ikke.
For der er så meget at fortælle og så mange
teknikker at forklare og vise og så mange fund at
forske i og sammenligne.
Hvor i Europa stammer et fund eller teknikken i virkeligheden fra til et skørt eller
en stump kappe, hvis ulden eller basten er af en bestemt type, tråden mere eller
mindre elastisk, og snoningerne går den ene eller anden vej.
Hvad kan vi se om handelsveje og påvirkninger, som vi ikke kan se på anden vis
og ikke har vidst. Er ulden lokal eller kommer den langvejs fra, og hvordan. Der
er ikke mange der forsker i det, men de kender hinanden over hele Europa og
deltager i fælles projekter. Bl. a med støtte fra EU.
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Sørine fra Landbohusene går model i en anden
tidsalder
Laurent Mazet er områdeleder i Stenalder og Jernalder. Han og Tania Lousdal
Jensen fra Pr-afdelingen viste stenalderdragter frem og fortalte om, hvordan de
bæres og fremstilles. Hvordan man skal skære et skind, så det udnyttes bedst til
kappe eller kjortel og bukser, og hvordan man får sat ærmer på og meget mere.
Nogle af skindene fik vi
dog ikke at se, for Laurents
seje lille datter var efter en
lang aften til sidst faldet i
søvn på dem.
Sagnlandet og frivillige har
syet nogle af dragterne til
DR dokumentarserie
*Danmarks Oldtid*, der
sendes næste år. Vi blev
meget klogere og fik viden
om, hvad Sagnlandet også
står for. Mere af det, tak

En kold og engageret indsatsweekend
Indsatsweekenden d. 12 marts lå tidligt og var kold. Men vi fik en både effektiv og
hyggelig dag og aften for 65 store og små Venner, der deltog i klargøringen af
Sagnlandet til Påsken ugen efter. Belønningen bestod – udover dejligt samvær – af
en skudefuld mættende, velsmagende og fløderig ”Husets mørbradgryde”.
Desserten havde børnene sikret i form af 10 kreative lagkager som først blev
beundret af de voksne og siden spist med velbehag. Varm tak til alle der deltog og
sikrede, at Sagnlandet var klar til påske. Lars, direktør.
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Fremdrift i Sagnkongernes Verden – der sker noget
Den15-16/4 var 9 rådgivere og medlemmer af det Nationale Fagligt Rådgivende
Udvalg (NFRU), der er tilknyttet projekt Sagnkongernes Verden, på en todages
studietur på Sjælland og i Jylland med meget udbytterige besøg og omvisninger i
Vikingelandsbyen Albertslund, Vikingeborgen Trelleborg, Ribe Vikingecenter og
Vikingecenter Fyrkat. Alle steder blev vi taget godt imod og fik diskuteret rekonstruktioner og tolkninger af vikingetidens arkitektur. V fik mange input til Sagnlandets kommende rekonstruktion af Kongehallen fra Lejre, dateret til 700-tallet.
Det bliver den største rekonstruktion i hele Danmark af en halbygning fra oldtiden.
Den 21/4 havde rådgivergruppen møde med bygge- og brandmyndigheder i Lejre
Kommune, der viste stor imødekommenhed i et konstruktiv og løsningsorienteret
samarbejde om projektets særlige problem-stillinger om brug af materialer, ild mm,
som ikke just passer i nogen standardbyggeregle-menter fra det 21. århundrede.
Den 3/5 havde rådgivergruppen og udvalgte medlemmer af Nationalt Fagligt
Rådgivende Udvalg et spændende møde med den originale hals udgraver,
arkæolog og museumsinspektør Tom Christensen, Roskilde Museum. Her fik projektgruppen adgang til upublicerede udgravningsplaner og iagttagelser, der sikrer det
bedst mulige faglige udgangspunkt for Sagnlandets rekonstruktion.
I samarbejde med Københavns Universitet er Sagnlandet ved at organisere et
forskerseminar om Vikingetidens farvebrug, der løber af stablen i september 2016.
Foreløbig har 12 oplægsholdere, der både omfatter arkæologer og konservatorer,
meldt ind med spændende oplæg. De publiceres senere i en seminar rapport.
Som tidsplanen ser ud lige nu, bliver Sagnkongernes Verden projekteret og tegnet
færdig inden udgangen af 2016, så projektet kan sendes i udbud primo 2017, og
selve det fysiske byggeri påbegyndes i første halvdel af 2017. Indvielse forventes at
ske til hovedsæson 2019.
Lars, direktør

Fokus på Jernalderen – sådan var det i 2015
I jernalderlandsbyen Lethra er der altid noget at gå i gang med. Det betyder ikke
at laugets medlemmer udelukkende knokler derudaf, når vi mødes den anden
lørdag i måneden. Ofte bliver frokostpauserne forholdsvis lange – de medbragte
pølser og andet godt (læs: bacon) skal jo tilberedes på det til alle tider
nærværende bål. (Der skal jo også være noget at varme måsen ved i de kolde
vintermåneder, når vi mødes).
I 2015 skete der ting og sager i Lethra: En del af laugsdagene stod i lugningens
tegn. Lands-byens brolægning er gennem året stille og roligt kommet frem i lyset
igen. Det er mange år siden der er gjort noget ved den, så mange steder kunne
der decideret rulles græstørv af brolægningen (”Lethras Rullegræs”). Der er et
fysisk hårdt arbejde, som dog bærer lønnen i sig selv, når man ser, hvor flot
landsbyen pludselig tager sig ud.
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Ingen tvivl om, at det har givet stedet et
mere by-agtigt udseende. Brolægningen
er ujævn og måske ikke speciel
klapvogns- og rullestolsegnet, men har
fordele frem for vådt græs; herunder
manglen på mudder efter voldsom regn,
og stenene virker faktisk som en form for
”gadebelysning” for landsbyens
fortidsfamilier efter mørkets frembrud.
Der har også været gang i ingeniørarbejdet. I marts lavede vi jernalderdræn
fra Langhusets sydlige dør og hen til den
gamle lergrav. Vi var kede af den evindelige vandpyt og mudderpøl foran døren.
Med lidt snilde og fantasi fandt vi en
løsning, som selvom den blev udført
udelukkende med mate-rialer, der
fandtes i jernalderen, efter endt
arbejde faktisk var usynlig.
Anderledes for projektet i oktober. Her
var god ingeniørkunst, men med
moder-ne hjælpemidler. Der skulle
trækkes strøm fra stikkontakten bag
Lethras vævehytte, på tværs af den
nu blotlagte brolægning og ind i
træsmedien. Dette for at give
landsbyens medarbejdere mulighed
for at have et mindre værksted ”bag
kulisserne”. For at slippe for at bryde
bro-lægningen op fik vi, med dybe
grøfter, borforlængere og godt med
tålmodig-hed, boret ind under stien
og trukket kablet ind i træsmedien.
Strøm tilsluttes af autoriseret elektriker
Vi har også haft ler på programmet. Godt blandet op med hhv. heste- og
uroksemøg. Vi har klinet på Bondehuset af flere omgange. Desværre ser vi stadig
en tendens til at kliningen revner, når den tørrer op. Skulle nogen ligge inde med
viden omkring dette (eller hvordan man undgår det) hører vi gerne fra Jer. Fiskerhuset fik endvidere et nyt ildsted, som nåede at stå klar til efterårsferiens beboere.
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Vi har også haft tid til at give en hjælpende hånd til vores ”forældede” venner fra
Stenalderlauget. De fik assistance til fragt af en stamme ud til bopladsen, delvis ad
vandvejen, og i år gjaldt det nedtagning af en noget medtaget hytte.
November måneds kraftige og ikke mindst meget tunge snefald gik hårdt ud over
Lethras køleskab, jordkælderen. En væg faldt simpelthen ned i kælderen med
fletværk, lerklining og det hele. Den just forgangne april måneds laugsdag gik bl.a.
med at samle materiale til at genopbygge skelettet i væggen. En opgave der
viste sig ikke at være helt simpel. En tilstrækkelig tyk stamme med den helt rette
krumning blev dog sluttelig fundet, og et skelet er ved at tage form. Endvidere fik
taget en tiltrængt understøtning. Om planerne for 2016 se under laug og grupper.

Hvad sker der i 2016 i Venneforeningens Laug og Grupper
Tiden ændrer sig, der kommer nye ansigter og teknikker, og vi prøver at tilpasse os.
1. Alle ASK og Flyve ASK og artikler fra Venneforeningen lægges op på
hjemmesiden under Venneforeningen og publiceringer til alles brug
http://www.sagnlandet.dk/om-sagnlandet/venneforening/
2. Vi er ved at gå over til nye kontakt e-mails for laug og grupper, placeret samme
sted som Sagnlandets . Det hindrer misbrug af kontaktpersonernes private
mailbokse, og gør det enkelt at overgive til en ny kontakt person. Det bliver også
en slags arkiv for gruppen. Af sikkerhedsgrunde har Sagnlandets Administration (1
Vi beder Jer gå over til at bruge de nye eperson) og formanden adgang.
mails. Se nedenfor og i programmet bagest.
3. I sæsonen er der mange nye medarbejdere, der ikke kender Vennerne i laug og
grupper, men de og vi skal føle os trygge over for hinanden. Der er også mange
besøgende, der ikke kan vide, hvem vi er.
Vi beder de Venner, der arbejder rundt omkring, om at have deres badge på
synligt. Vi har også genopfrisket nogle punkter om, hvordan vi Venner i laug og
grupper gerne skal optræde og være Sagnlandets ansigt. Noget tilsvarende får
de nyansatte fra Sagnlandet, når de begynder at arbejde.
Stenalderlauget står for Athra Stenalderfestival 19-24 juli. Planlægningen er i fuld
gang. Det fylder meget i tid og opgaver og i rum. Der kommer igen i år mange af
de faste internationale stenalderbekendte. Følg med på Facebook-gruppen
"Sagnlandet Lejres Stenalderlaug", hvor aktiviteterne annonceres. Kontakt laugets
tovholder, Lilith G. C. Andersen, tlf 27123281, eller mail lilith_gca@hotmail.com
Jernalderen Igen i år bliver der nok at tage fat på. Kældervæggen skal
færdiggøres, og Bondehusets revnede vægge skal færdigklines, så de
forhåbentlig kan blive fine og glatte nok, til at en bemaling/udsmykning af
væggene kan komme på tale. Derudover skal vi i tæt samarbejde med
Venneforeningens bestyrelse have lavet en plejeplan for området, inkl. både
bygninger og arealer. Der dukker nok også en masse spændende opgaver op.
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Hvert år skal der slås græs, så der bliver godt at færdes. Derfor holdes der leslåningsdag den 18. juni. Se indbydelsen på forsiden
Samværet i Lethra er både hyggeligt og rart, og der er naturligvis altid plads til
flere. Børn er også velkomne. Så hvis du går med en jernalderentusiast i maven, så
hold dig endelig ikke tilbage, men duk op til en laugsdag. Skriv eller ring evt. til en
af laugets kontakter i forvejen (dette er dog ikke nødvendigt, men somme tider
kan der være lidt tyndt bemandet). Vi mødes ude i Lethra ca. kl. 10, den anden
lørdag hver måned. Kontakt-person er Hans Faartoft og den nye e-mail
jernalder@sagnlandet.dk . Vel mødt!
Mette Bendsen, ny i Bestyrelsen
Forskning i Sagnlandet. Jernalderlandsbyens huse er rekonstruktioner af
arkæologiske fund. Men svarer de arkæologiske spor af Sagnlandets kopier til de
originale fund? Er vi på rette spor? Og hvad med de mange fortidsfamilier som de
sidste 50 år har boet i husene – hvilke arkæologiske spor har de efterladt i Lethras
jord? 30.april -1. maj og 14 -15 maj, slipper Sagnlandet en gruppe arkæologer og
studerende løs på en udvalgt plet i Letha. Hvad har vi efterladt?
Vikingerne på Ravnebjerg På Vikingernes Ravnebjerg er det gode Ravneliv
begyndt igen. Vil du i kontakt med vikingelauget kan du stadig gå til vores
facebook side Vikingelauget Ravnebjerg. Vi vil bygge en røgovn på Ravnebjerg
lørdag den 11. 6. og søndag den 12.6. Dejligt, hvis I vil være med. I uge 28
afholdes det årlige ting, hvor nogle af Jer allerede har meldt, at I gerne vil komme.
Har I lyst til at være med ved kødgryderne og at være praktisk hjælp hører vi
gerne fra Jer. Efter sommerferien begynder vi igen at mødes anden weekend om
måneden. Hvad har vi til gode? løbebinding, hvor vi vil lave bikuber m.m. Datoen
bliver meldt ud. Jutta Eberhards og ny mailadresse vikinger@sagnlandet.dk
Landbogruppen Der er en lille gruppe, som hjælper ved Landbohusene. Deres
nye kontaktperson er Kaj Nielsen og den nye e-mail landbohuse@sagnlandet.dk .
De aftaler med Christine og Theis – Sagnlandets nye folk på gården - hvad de skal
lave. Haven har høj prioritet, men der er mange andre små og store ting og
mange ideer. Der arbejdes med en plejeplan for hele landboområdet.
Harpestrengs Havelaug holder ved som de plejer både i haven og flere steder
rundt omkring. Der er også givet viden videre til de nye i Landbogruppen. Kontakt
er Birgit Green og den nye e-mail er harpestreng@sagnlandet.dk
Smedelauget Smedene har fuldt op af interesserede folk og masser at lave, bl. a
nyttige ting på bestilling til andre i Sagnlandet, gryder og trekanter og stegespyd.
Holger Trankjær er kontaktperson og ny e-mail er smede@sagnlandet.dk
Der er gang i sygruppen. Kontakt Ida Demant i Vævestuen.
Er I interesserede, så meld Jer til nogen af disse laug og grupper. Laugsdage
holdes den anden lørdag i måneden – i de fleste måneder.
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Potteriet
I Potteriet vil vi i år, udover vores arbejde med at forsyne
områderne med keramik, have fokus på vikingetidens keramik.
Der er også fuld gang i bygning af
det nye hus til den nye store ovn til
Potteriet. Det bliver ikke et skur,
men et lille hus.
Modellen er lavet, tilladelserne i
orden, det gamle skur er væk, de
store aske blev fældet på
indsatsdagen i efteråret, og nu er
et par Venner i gang. Nyd modellen i minibindingsværk. Den skal
bare forstørres et antal gange.
Forskning. Med udgangspunkt i lokale fund er vi begyndt med en research på
overgangen fra det håndbyggede til det drejede keramik. Nye naturvidenskabelige analyser viser, at drejet og glaseret keramik kan være fremstillet i Danmark
tidligere end før antaget. Det giver helt nye perspektiver for vores arbejde med
vikingetidens keramik. Det er hensigten, at vi med researchen, når frem til at arbejde
med noget af med det første drejede keramik i Danmark, og det på en selvbygget
langsomt roterende drejeskive. Inger Heebøll
Større opgaver i Sagnlandet Hvis nogen er interesseret i at hjælpe med ved
konkrete større opgaver? Peter Rahbek Poulsen fra Driften hører gerne fra
interesserede Venner på prp@sagnlandet.dk. Man kan melde sig alene eller som
en familie eller et par venner.
Plejeplaner I 2016 er vi begyndt på at sammenstille plejeplaner for områderne, så
der bliver bedre oversigt over ,hvad der er, hvad der skal gøres og bliver gjort og
af hvem. Tovholdere er Peter Rahbek og Ulla Pinborg. Start ved Landbohusene.
Gavebidrag
2015 - Sagnlandet fik halet de 101 frivillige bidrag ind sent på året, og det har fra SKAT
udløst en momskompensation på 50 000 kr.
2016 - Sikken en start til gengæld. Allerede ved årsmødet kom der nogle bidrag ind,
men det helt store træk skete ved Indsatsdagen hjulpet så flot på vej med betalingen af
et medlem fra Sagnlandets bestyrelse. 1. maj var der 81 bidrag. Lad os prøve at få de
sidste 20 bidrag ind inden sommer. Sagnlandet kan så være almennyttig institution og få
momskompensation. Det er vigtigt for ansøgninger, samarbejde og budget. Tak. Lars

Medlemskab og kontingent
Vennerne får et Medlemskort, der er et personligt kort for hvert medlem af Venneforeningen, også for børn. Man skal huske at blive tikket af, når man går ind.
Besøgende køber et Sæsonkort i butikken. Det dækker hele sæsonen. Man skal kunne vise
legitimation hver gang man bruger det.
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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.

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. 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: 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

ASK og Flyve ASK
Vi sender ASK og Flyve ASK med e-mail til alle medlemmer, der har givet en e-mail
adresse, mens alle andre får dem med posten. Vil I ophøre med at få dem med e-mail,
så giv os besked. Hvis Jeres mailboks er fuld, kontakter vi Jer pr telefon om mail-adressen.
Vil I begynde at have ASK og Flyve ASK med e-mail, så fortæl os det på e-mail til
svl@sagnlandet.dk. ASK til e-mail sendes med lidt stor skrift, så den læses på mange
platforme. ASK til tryk sendes pr post som A5 i sort-hvidprint.
Man kan tilmelde sig Sagnlandets Nyhedsbrev på hjemmesidens forside oppe foroven,
med ikonet med det lilla brev www.sagnlandet.dk









Sagnlandets Venner SVL program - 2016 Obs flere nye emails
Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag hver måned,
Stenalderlauget
Athra Stenalderfestival 19-24 juli
Følg med på vores Facebook-gruppe
"Sagnlandet Lejres Stenalderlaug"
Laugets kontakt Lilith G. C. Andersen, tlf 27123281 lilith_gca@hotmail.com
Jernalderlauget se forsiden
Le-slåningsdag den 18. juni fra kl. 10.
Tilmelding til le-slåning tove.binzer@gmail.com Tel 46 40 85 09, mobil 60 52 85 09
Laugets kontakt Hans Faartoft jernalder@sagnlandet.dk
Vikingelauget Ny røgovn lørdag-søndag 11-12. juni og Vikingeting holdes i uge 28.
Kontakt Jutta Eberhards vikinger@sagnlandet.dk
Landbohusene Kontakt til gruppen Kaj Nielsen landbohuse@sagnlandet.dk
Harpestrengs Have Kontakt Birgit Green harpestreng@sagnlandet.dk
Laugsdage og arbejdsdage i ugen efter behov og aftale
Smedelauget Kontakt Holger Trankjær smede@sagnlandet.dk

