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Flyve ASK 2017
Sagnlandets Venner i Lejre – Januar

Godt nytår til alle Venner og til Sagnlandets ansatte og
Tak fra Sagnlandet og Vennerne
til alle Jer, som kom i jule-weeekenderne
Vi så dejligt mange af Jer, både som besøgende – nogen flere gange - og som travle
hjælpere. Der var rekordmange besøgende og et rekordstort salg og rekordtravlt og
meget hyggeligt.
Omkring 3900 besøgende og omkring 300 000 kr i omsætning!
Der blev lagt mange timer både i forberedelsen og på selve dagene. Der var både
mange af de ansatte og 24 Venner i arbejde i løbet af de tre weekender. Dertil skal
lægges alle dem, der stod for oprydning. Godt gået til alle.
Ane Jepsen – den ansvarlige formidlingsjulenisse – beder Jer allerede tænke over, om I vil
hjælpe igen i år !!!!

Nu indbydes I som sædvanligt til
Forårets INDSATSDAG lørdag d. 1. april
Vi hjælper igen med at pakke Sagnlandet ud efter vinteren, dagen før sommertiden
begynder
Start som vi plejer kl. 9 i Velkomst-centret til fælles morgenbord og fordeling af opgaver,
og vi siger velkommen til nye medlemmer.
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 søndag d. 26. marts af hensyn til madbestilling



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

Skriv venligst som I plejer: indsats, 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.
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Erindring om
Årsmøde 14. marts 2017 kl. 18
og
åbent møde fra kl. 19
med sidste nyt om Kongehalsprojektet
og foredrag om vikingetidens kunst kl. 19.30
I ASK 2016 nr 2 indkaldtes til Årsmøde i Sagnlandets Venner i Lejre til 14. marts 2017.
Mødet foregår i kulturhuset Felix i Lejre.
Dagsorden efter vedtægterne.
Formandens årsberetning fandtes i ASK 2016 nr 2 fra november.
Den indeholdt noget direkte fra formanden og dele fra laugene.
Har I lyst til at stille op til valg til bestyrelsen, herunder også til formandsposten, er I
velkomne. Der er altid brug for nye folk. Kontakt gerne formanden senest 1. marts.
Forslag til diskussion på mødet sendes også til formanden senest 1. marts
på svl@sagnlandet.dk

Dagsorden bliver efter vedtægterne, men pkt. 7 flyttes til sidst og begynder kl. 19
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Beretning fra det forløbne år (formandens beretning sammen med laug og grupper)
4. Godkendelse af det reviderede regnskab (Sagnlandets direktør)
5. Indkomne forslag
6. Forelæggelse af forslag til det kommende års aktiviteter og fastsættelse af kontingent
7. Præsentation ved Sagnlandets repræsentant (punkt 7 flyttes til sidst og gøres offentligt)
Valg Dirigenten styrer valghandlingen
8. 9 og 10. Valg af formand, Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer, Valg af suppleanter
11 og 12. Valg af revisor og revisorsuppleant
13. Eventuelt
Derefter kaffe

Det åbne møde begynder allerede kl. 19
Kl. 19 fortæller direktør Lars Holten sidste nyt om Kongehallen og hele det store
byggeprojekt. Med fokus på tidlig vikingetid. (pkt. 7)
Kl. 19.30 holder Lise Bertelsen foredrag om den sene vikingetids kunst fra Jellingstenene og
fremad. Lise Bertelsen er ekspert i sen Vikingetidskunst og dens stilarter. Vi får også hendes
film om Jellingstenene at se.
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Valg til bestyrelse, suppleanter og revisor
På valg er formanden og David Zennaro. Lillith Andersen og Hans Faartoft er først er på
valg i 2018. Lars Holten er Sagnlandets faste repræsentant.
Alle suppleanter og revisorer er på valg. Suppleanter har været Birgit Green (Harpestrengs
Have), Jo Kruse (Stenalder), Mette Bendsen (Jernalder), Henning Harbo (Smedene), Tove
Binzer og Peter Schneidermann.
Revisor var været Steen Thyrring og revisorsuppleant Lis Frost Holde.

Regnskab
Venneforening 2016
Indtægter
Samlede kontingentindbetalinger
Salg af drikkevarer
Indbetaling til gave, Tove
Bevilling Lejre Kommune

40460
770
800
20000

Indtægter i alt

62030

Udgifter
80 % af indbetalinger til
Sagnlandet Lejre
Porto, papir
Gaver, repræsentation
Mødeudgifter
Le-slåning
Grej-bank, bevilling
Udgifter i alt
Årets resultat
Status
Indestående hos
Sagnlandet Lejre d.
1.1.15
Årets resultat
Egenkapital d. 31.12.16

32368
2877
1355,16
339,2
633,8
20029,89
57603,05
4426,95

3.225,62
4426,95
7.652,57

Frivillige Gavebidrag i 2016
Sagnlandet nåede op på 108 frivillige bidrag.
Bidragene kom fra Vennerne og fra deres familie og venner
og andre, som gerne vil støtte Sagnlandet
Tak fra Lars Holten
Glæd Jer: med ASK 2017 nr 1 kommer blanketten for 2017 – tag også godt imod den
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Medlemskab og kontingent for 2017 –
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, dog først fra januar 2017, selvom I har betalt allerede før nytår i 2016.
Prisen er indtil videre 200 kr. for voksne og 100 kr. for børn fra 3 til 11 år.
Tilmelding til Venneforeningen finder I på
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
Vi stræber efter, at alle på samme adresse (samme husstand) kun får et eks. af Flyve
ASK og ASK med posten eller til en e-mail adresse. Vi bruger post adressen og mail
adressen på Jeres tilmelding. Hvis der er flere separate tilmeldinger og forskellige e-mails
for voksne på samme adresse, får de dog mail til hver mail boks.
Vil I gerne have det anderledes, skal I bare skrive, fortælle eller maile os på
svl@sagnlandet.dk
Tilmelding til Sagnlandets store Nyhedsbrev kan ske på
http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/

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. Sagnlandet 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
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Sagnlandets Venner SVL program 2017
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-mail adresser til næsten alle laug




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
Kontakt Jutta Eberhards
vikinger@sagnlandet.dk
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg
Landbohusene Kontakt Kaj Nielsen
landbohuse@sagnlandet.dk



Harpestrengs Have Kontakt Birgit Green




harpestreng@sagnlandet.dk

Hjemmeside



http://harpestrengshave.dk

Smedelauget Kontakt Holger Trankjær

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
Formanden er Ulla Pinborg

svl@sagnlandet.dk

Sagnlandets trampe-tale ture.
Søndag d. 25 februar og søndag d. 26 marts
65 kr. for voksne kontant. Kl 13-15. ingen tilmelding, kom bare
Om træer og historie, og om naturtyper og deres forudsætninger i Sagnlandet
Venneforeningens årsmøde 2017 holdes i Felix i Lejre
med møde og foredrag.
Indsats-lørdag i marts
Sagnlandet holder påskeåbent
Sæsonen begynder
Leslånings-lørdag
Årsfest for Vennerne
Efterårsferie
Indsats-lørdag i oktober
Mere om tilmelding ovenfor
Også i 2017 Juleåbent i 3 weekender
Sæt x i kalenderen allerede nu for at hjælpe

Tirsdag den 14. marts

Lørdag d. 1. april
lørdag d. 8 april til mandag d. 17 april
d. 29. April og varer til 24 september
Juni (dato følger snarest)
Lørdag d. 12 august
d. 14. til 22. oktober
Lørdag d. 28 oktober
d. 2 – 3, 9 – 10 & 16 – 17 december

