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Flyve ASK 2018
Sagnlandets Venner i Lejre – marts
Påsketid og åbningstid
Sagnlandet har åbent i påsken
fra d. 24 marts til 2. april kl. 11-16,
Sæsonen begynder for alvor 27. april, kl 10-17 og varer til 23.
september (mandagslukket uden for selve højsæsonen)

Forårets INDSATS-lørdag den 7. April fra kl. 9
efter påske
I år falder indsatslørdagen først efter påsken, der ligger meget tidligt i år. Hvorfor?
Det skyldes kombinationen af en variabel og en fast himmeldato. Første fuldmåne
efter nytår var allerede d. 2 januar, og forårsjævndøgn var d. 20 marts. Første
fuldmåne efter forårsjævndøgn var 31. marts, og påskesøndag ligger første
søndag derefter (1.april). Sagnlandet holder altid åbent i påsken, og den falder
altså i år lige der, hvor vi ellers normalt holder indsatslørdag, inden påske. Derfor
først det 7. April, som nok også bliver lidt varmere at arbejde på.
Vi ses voksne og børn for at høre nyt og give en hjælpende hånd, snakke, spise
kage og middag. 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 overnatnings-muligheder som ellers.

Referat fra Årsmødet 13. Marts 2018 i Felix i Lejre
Vi havde et godt årsmøde. Tak til Jer mange der kom. Her er et kort referat
med den nye bestyrelse. Der kommer mere fra foredragene ved Palle Nielsen og
Lars Holten i ASK omkring 1. Maj.
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Formanden Ulla Pinborg bød velkommen til årsmødet, som ca. 40 venner havde
fundet vej til. Derefter et kort mindeord om Peter Schneidermann, mangeårigt
medlem af foreningen og suppleant i bestyrelsen gennem adskillige år, som for
nylig gik bort.
Venneforeningens mail er svl@sagnlandet.dk
1. Valg af dirigent. Tania Lousdal Jensen blev foreslået og valgt som dirigent. Tak
for det.
2. Valg af referent. Mette Bendsen foreslået og valgt. Tak for det.
3. Formandens beretning. Den fulde beretning er tryk i ASK 2, 2017. Ulla kom med
lidt highlights. Bl.a. præsentation af den afgående bestyrelse og diverse laug og
grupper. De tilstedeværende fra laug og grupper rejste sig op, så folk kunne sætte
ansigter på, og der blev fortalt kort om deres virke. Der var også lidt fine billeder fra
årets gang. Beretningen blev godkendt.
4. Godkendelse af det reviderede regnskab. Lars gennemgik regnskabet, som viste
en lille tilbagegang i foreningens egenkapital (dog stadig er positiv). Regnskabet
blev godkendt.
5. Indkomne forslag. Ingen forslag
6. og 7. Fastlæggelse af det kommende års aktiviteter, samt kontingent. Lars
orienterede om at kontingentet, som har været uændret siden 2016, i år justeres
med hhv. 10 kr og 5 kr (voksne og børn) idet de følger pristalreguleringen for
Sagnlandets almindelige entrepriser. Kontingentet svarer til 50 kr ekstra for voksne
og kun 5 kr ekstra for børn i forhold til sæsonpassene.
Af aktivteter for det kommende år nævntes bl.a. indsatslørdage (7/4 og 27/10) og
årsfest (18/8). Grundet Kongehalsbyggeprojektet er det pt lidt usikkert hvad der
kan komme af større venneforeningsopgaver. Måske mere til indsatslørdagen.
Tania opfordrede medlemmerne til at deltage som hjælpere ved
juleweekenderne, hvor der altid er mange gæster og god brug for hjælp.
Lars takkede for de mange indsatser i det forgangne år. Han nævnte endvidere
de mindst 101 frivillige bidrag (á 200 kr, uden modydelse) som Sagnlandet igen i år
håber at opnå. Dette giver status som almennyttig organisation, hvilket igen giver
mange fordele, bl.a. i form af momskompensation og mulighed for billigere
software, samt ”Google Grants” (annonceplads på Google for 10.000 $ pr.
måned! Lars fortalte endvidere at Sagnlandet har fået bevilliget 13 mio i
fondsmidler fra Annie og Otto Johs. Detlefs Fonde til bl.a. totalrenovation af
Videsøhus, der skal forvandle det til et historisk spisehus; etablering af en historisk
legeplads med keglebane; nye klappefolde; samt oprensning af Båldalssøen og
udvidelse af sejladsmuligheder i søen med klinkbyggede, fladbundede Fejøjollepramme (som supplement til stammebådene).
Der kom et spørgsmål om man også kunne tænke på søoprettelse f.eks. i
jernaldersøen, som er meget tilgroet. Sagnlandet er opmærsomme på problemet,
men de øvrige søer er ikke med i projektet, der er bevilget penge til, så i første
omgang vil man nøjes med høste erfaringer ved søoprettelsen i Båldalen.
Der blev stillet spørgsmål om der kommer penge fra Skjoldungernes Land. Hertil var
svaret, at der ikke kommer penge direkte, men det snarere er et samarbejde
mellem forskellige interessenter. F.eks. kommer der en form for fællesbillet med
rabatter til Roskilde museum, Vikingeskibshallen og Sagnlandet, hvor

3

Skjoldungernes Land betaler for trykket. Der er således mest tale om en branding
af Sagnlandet som en del af nationalparken.
8. 9. 10. 11. og 12. Valg. Ulla forklarede om bestyrelsen nuværende
sammensætning, samt om hvem der udtræder af bestyrelsen og hvem, der stiller
op. Alle blev valgt ved akklamation.
Bestyrelsens sammensætning efter årsmødet:
Formand (1 år): Ulla Pinborg
Bestyrelse: David Zennaro (1 år mere), Lillith Andersen (2 år), Mette Bendsen (2 år),
Lars Holten (fast repræsentant for Sagnlandet)
Suppleanter (1 år): Jo Kruse, Henning Harbo, Birgit Green, Curt Gyde Sørensen,
Christina Brandt
Revisor og revisorsuppleant (1 år): Steen Thyrring, Lis Holde
Frivillig Koordinator: Peter Rahbek Poulsen
Stor tak til afgående bestyrelsesmedlemmer, Tove Binzer og Hans Faartoft
13. Eventuelt: Intet til dette punkt.

Foredrag efter årsmødet
Efter pause med kaffe og kage åbnedes op for offentligheden til årets foredrag.
Der var i alt ca. 80 personer, inkl. et par børn til stede. Mange tak til de Venner, der
havde bagt kager og som bistod med opstilling og oprydning.
Palle Nielsen fra Bondeskovgaard Savværk indledte årets fordrag med levende og
passioneret at tale om træer, glæden ved arbejdet med træ, det gode
håndværk, og om et fag, der arbejder med 200 års forsinkelse! Til Kongehallen skal
bruge omkring 1000 tons træ. Pt. arbejdes med de tagbærende stolper på 40x40.
Savværket har udviklet en specialdesignet maskine som giver det skårne tømmer
en øksehugget overflade. Vi overvejer en tur for Vennerne til savværket.
Lars Holten fortsatte med at fortælle om den meget gennemtænkte symbolik, der
skal sætte præg på Kongehallens udsmykning. Der skal virkelig fortælles historier
gennem de forskellige rum ind mod den centrale hal, og ikke en detalje synes
overladt til tilfældighederne. Lars gjorde opmærksom på at det han beskrev er
ønskescenariet, og at det ikke er sikkert der bliver økonomi til det hele. Under alle
omstændigheder, tror jeg alle tilhørere gik imponerede derfra, og vi glæder os til
at se det færdige resultat.

Venneforeningen
Tilmelding til Venneforeningen findes på
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
eller på blanket i Butikken.
Alle får et personligt adgangskort. Vi stræber efter, at alle på samme adresse
kun får et eks. af Flyve ASK og ASK med posten eller til samme e-mail adresse.
Opgives ingen e-mail til en husstand, sendes al information med posten.
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Persondataloven gælder også for os. Vi sørger vi for, at mails vedrørende
medlemskab og betaling krypteres, før de slettes hos os. Der tages back-up
hver nat af vores data.

Kontingentet er forhøjet en lille smule, godkendt ved årsmødet. Det er nu 210 kr
for voksne (fra 12 år) og 105 kr for børn mellem 3 og 11 år.

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,
der 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, Email. 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.

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 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
lilith_gca@hotmail.com
Facebook: Sagnlandet Lejres Stenalderlaug
 Jernalderlauget Kontakt 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
smede@sagnlandet.dk
Facebook: sagnlandetssmedelaug
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

