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Flyve ASK 2019
Sagnlandets Venner i Lejre – januar
Velkommen til 2019
til alle Venner
Vi glæder os til at se Jer igen, og tak for julehjælpen
(der kom over 6600 besøgende i juleweekenderne)
Her er nogle datoer for foråret. Vi starter snart for dem, der kan og har lyst.

Styning af pilene langs vejen ved Landbohusene
Tirsdag 29. januar. Vi mødes kl 11-15 ude ved Landbohusene
Lørdag 2. februar kl. 11-15
Tirsdag 26. februar kl. 11-15
Stig instruerer den første gang. Sagnlandet kommer med lidt værktøj og kage og
kaffe, men medbring gerne selv beskæresaks og handsker og frokostpakke.
Pilene skal beskæres, og grenene bundtes og lægges på aftalte pladser. De vil
blive brugt rundt i Sagnlandet i hegnene. Tilmelding og afmelding til formanden på
Svl@sagnlandet.dk og 40143270. angiv Jeres navne og telefon nr.
Vikingerne har indbudt til flere laugsdage (20.01, 2.03 og 30. 03 kl.10). Se gerne på
facebook om det. Stenalderlauget skal ændres. Derfor er det midlertidigt nedlagt.
Laurent Mazet fra Sagnlandet holder styr på det.
Der hamres hos Smedene rigtig tit. Det aftaler de på facebook.
Havelauget mødes efter aftale, tit om onsdagen. Der holdes nok et lille møde i
februar. Jernalderen har laugsmøder anden lørdag i måneden, som de plejer.
I Sagnlandets Dragtværksted sys dragter hver onsdag på Nørkle-loftet. Start kl. 13
og slut senest kl. 20. Meld Jer gerne til på dragt@sagnlandet.dk

Årsmødet 2019 - tirsdag d.19 marts i Felix kl. 18.
I må meget gerne sende forslag til dagsorden eller til foreningen og til opgaver, evt. til
ideer til foredrag. I må også meget gerne melde Jer, hvis I har lyst til at stille op til
bestyrelse eller som suppleant. Mail til formanden på Svl@sagnlandet.dk.
Efter mødet er der åbent foredrag fra kl. 19.30. om nogle de vigtige håndværk i
Sagnlandet lige nu: dragter, vævning og træskærerarbejde.
Beretning fra i år og planer for 2019 fra laug og grupper kommer ved årsmødet.

Indsatslørdagen bliver d. 6 april kl 9-18
Sagnlandet har åbent i hele påskeferien
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Tilmelding til Venneforeningen findes på
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
eller på blanket i Butikken. Blanket vedhæftes mailen med dette Flyve ASK.
Vi bruger ikke mere PBS.
Prisen er fra januar 2019 hævet til 215 kr for voksne (fra 12 år) og til 110 for børn (3-11
år). Det fastsættes af Sagnlandets bestyrelse og følger Sagnlandets sæsonkorts stigning.

Kontakter til Sagnlandets Venner SVL
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 i hver måned i
åbningsmånederne, men det er bedst lige at checke, især om vinteren.
Det er nemmest at lære nye Venner at kende ved indsatsdagene og til årsfesten.
Man skal være medlem af Venneforeningen for at være med i et laug
• Stenalderlauget Kontakt indtil videre områdeleder Laurent Mazet, Sagnlandet,
Facebook: Sagnlandet Lejres Stenalderlaug
lma@saglandet.dk
• Jernalderlauget Kontakt Mette Bendsen
jernalder@sagnlandet.dk
Facebook: Sagnlandet Lejres Jernalderlaug
• Vikingelauget
Kontakt Curt Gyde Sørensen
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
smede@sagnlandet.dk
Facebook: sagnlandetssmedelaug
Oplysninger om Venneforeningen findes på Sagnlandets hjemmeside
www.sagnlandet.dk/ under *om Sagnlandet* foroven.
Man kan maile til foreningen og til formanden på svl@sagnlandet.dk

I Sagnlandet sker der et væld af ting, med rigtig mange mennesker – ansatte, firmaer
og foreninger – og i næsten alle kroge.

Den største og bredeste forening, der efter aftale kommer i Sagnlandet, er Sagnlandets
Venner i Lejre. Den er ligeså gammel som Sagnlandet, og dens formål er at bistå
Sagnlandet med praktiske opgaver, men også at give medlemmerne mulighed for at
gøre glad nytte og lære noget og have det rart sammen. Det er et tilbud til alle, der
interesserer sig for ideen og aktiviteterne i Sagnlandet. Men man skal være medlem af
Venneforeningen for at være med. Der kommer oplysningsblade året igennem.
Der er en bestyrelse af medlemmer, med Sagnlandets direktør som fast medlem. Generalforsamling med valg holdes ved årsmødet i marts, hvor der også er foredrag. Hver
sensommer holder Sagnlandet en fest for Vennerne og ansatte sammen.
Medlemmerne kan bare komme og nyde Sagnlandet, eller man kan være med til
forskellige opgaver. Der er to årlige indsatslørdage nær jævndøgn forår og efterår. Sagnlandet pakkes ud til sommersæsonen og ind igen til vinteren. Her kan man vælge mellem
forskellige opgaver, som man gerne vil bistå med den dag.
Det er også faste løbende eller større enkeltopgaver. Til dem samles Vennerne i laug eller
grupper med en kontaktperson. Man kommer efterhånden til at kende de andre
medlemmer og områder meget godt. Der arbejdes efter ideer og en plan, der aftales med
områdeleder og frivilligkoordinator. Det kræver noget af både medlemmer, koordinator
og områdeledere, men der plejer at være kage nok.

