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Flyve ASK 2018
Sagnlandets Venner i Lejre – februar

Kære Alle Venner, sæsonen 2018 er på vej.
Velkommen
Indkaldelse til årsmøde 2018 med efterfølgende foredrag
Hermed indkaldes til Årsmøde i Sagnlandets Venner i Lejre 13. marts 2018 kl. 18.
Mødet foregår igen i kulturhuset Felix i Lejre. Dagsorden efter vedtægterne.
Den første indkaldelse og årsberetningen stod i ASK i november 2017.
Forslag til diskussion på mødet sendes til formanden senest 1. marts
på svl@sagnlandet.dk
Hvis I har lyst til at stille op til valg til bestyrelsen eller som suppleant, er I velkomne.
I bedes sende navn og kontakt info til formanden senest 1. marts, på
på svl@sagnlandet.dk

Vi vil gerne holde en god kontakt til alle Jer Venner og til alle Venneforeningens laug og
grupper og alt det andet der foregår.
Vi mødes både i laug og til de store fælles dage, men det vil det være godt med endnu
et par nye medlemmer til bestyrelse og suppleanter. Vi mødes 5-6 gange om året og
snakker alting igennem. Sagnlandets direktør og frivillig koordinator er med til møderne.
Så kan vi aftale med Sagnlandet og laug og høre om planer og forhold. Det er nyttigt, og
spisning bliver det også til.
Efter årsmødet er der kaffe og kage.
Derefter følger som sædvanligt
et gratis og åbent foredrag kl. 19.30 med titlen

Fra stolpehul til kongehal og fra egetræ til bygningstømmer
Ved Sagnlandets direktør Lars Holten og savværksejer Palle Nielsen

Sagnlandet holder PÅSKE åbent - 24. marts – 2. April 11 -16
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Forårets INDSATS-lørdag den 7. April
OBS OBS datoen
Påsken falder meget tidligt i år.
Derfor er indsatslørdagn først efter påske
Som sædvanlig pakker vi ud efter denne mærkelige vinter,
og siger Velkommen til de nye Venner i foreningen
Ved Indsatsdagen mødes vi ca 70 voksne og børn for at snakke, spise kage og middag
og give en hjælpende hånd, der hvor Sagnlandet har brug for os, og vi kan og har lyst.
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. 3.april af hensyn til oversigt og 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.
Ingen overnatningsmuligheder i år
På grund af halbyggeriet og nedrivning af flere huse er der ikke overnatningsmuligheder som ellers.

JULEÅBENT 2017 – der kom mere end 4400 gæster
Tak for al hjælp og hyggelighed, hilser Sagnlandet
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Medlemskab og kontingent for 2018
Medlemskab. Man bliver medlem af Venneforeningen, når man er tilmeldt og har
betalt kontingent.
Alle får et personligt medlemskort. Det sendes til alle med posten, når Sagnlandet har
registreret Jeres betaling.
Frem til årsmødet i marts kan I nå at købe medlemskab til gammel pris: 200 kr. for voksne
og 100 kr. for børn fra 3 til 11 år. Derefter ændres prisen en lille smule.

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 samme 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. Børn med egen mail adresse
får også e-mails. Når I har forskellig adresse, men bruger samme mailadresse, sender vi kun
til den person, der har betalt. Vil I gerne have det anderledes, skal I bare skrive, fortælle
eller maile os på svl@sagnlandet.dk.
Opgives ingen e-mail til en husstand, sendes al information med posten.
Persondataloven gælder naturligvis også for os. Derfor sørger vi for, at mails vedrørende
medlemskab og betaling krypteres, før de slettes hos os.

Man kan betale på flere måder
1. Betaling med Netbank med betalingskode: +73 <86214768>
Der skal laves en særskilt betaling til banken for hver person, der skal have et medlemskort.
Under meddelelser skrives for hver person: navn, adresse, postkode, by, V eller B, e-mail
adresse. OBS: det er navnet på den der skal være medlem, er er vigtigst. Sagnlandet får
fra banken ellers kun oplyst navn og adresse på betaleren.
2. Oprettelse af PBS betaling. Der er tre trin.
A. I skriver eller mailer til Sagnlandet svl@sagnlandet.dk og angiver for hver person Navn,
Adresse med postnummer og by, V (Voksen) eller B (barn 3-11), Telefon, E-mail. B.
Sagnlandet opretter Jer i PBS med oplysningerne om navn og adresse, postnummer og
by. C. Derefter sender PBS besked til Jer om at få Jeres bankkonto og CPR nr.
På den måde får Sagnlandet ingen personoplysninger.
3. Direkte i en bank. Bed venligst banken om at anføre de samme oplysninger som for
Netbank (navn, adresse,postnummer, by, V eller B, e-mail). Bank konto er Nordea
Roskilde Reg. nr: 2280, Konto: 4384950707. Der skal betales særskilt for hver person.
4. I butikken kan I udfylde en papirblanket for hver person og betale direkte. Gem
kvitteringen (bon’en) og tag den med, til I har fået medlemskortet tilsendt.

Til årsmødet kommer der information om kontingent for resten
af 2018 og for det frivillige bidrag for 2018
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Sagnlandets Venner SVL forår 2018
Har du lyst til at blive medlem af et laug eller gruppe, bedes du selv kontakte dem.
Laug og grupper holder normalt laugsdage den anden lørdag hver måned,
men det er bedst lige at checke, især om vinteren.
Det er nemmest at lære nogle nye at kende ved indsatsdagene og til årsfesten
Man skal være medlem af Venneforeningen for at være med i et laug

•
•
•
•
•
•

Stenalderlauget
Kontakt Lilith G. C. Andersen
Facebook: Sagnlandet Lejres Stenalderlaug
Jernalderlauget
Kontakt Mette Bendsen
Facebook: Sagnlandet Lejres Jernalderlaug
Vikingelauget
Kontakt Jutta Eberhards
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg
Landbohusene
Kontakt Kaj Nielsen
Harpestrengs Have
Kontakt Birgit Green
Hjemmeside
Smedelauget
Kontakt
Facebook: sagnlandetssmedelaug

lilith_gca@hotmail.com

jernalder@sagnlandet.dk

vikinger@sagnlandet.dk

landbohuse@sagnlandet.dk
harpestreng@sagnlandet.dk
http://harpestrengshave.dk
smede@sagnlandet.dk

Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet* foroven.
Du kan maile til foreningen og til formanden på svl@sagnlandet.dk

Sagnlandets eget Nyhedsbrev. Tilmelding på http://www.sagnlandet.dk/nyhedsbrev/

