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Flyve ASK 2018
Sagnlandets Venner i Lejre – november
Jule-weekenderne - det er snart
I år bliver der travlt som aldrig før i jule-weekenderne, og der er brug for alle juleglade
frivillige i weekenderne 1.-2., 8.-9. og 15.-16. december. Sagnlandet arbejde med nye
tiltag, der også i år kan give de besøgende rigtig gode oplevelser.
Men der er som altid brug for frivillige til tinstøbning, bolcheværkstedet, lyseværkstedet,
potteriet og dragtværkstedet. Mange har allerede tilmeldt sig ved at skrive til julekoordinator Lasse. Herligt. Men der er brug for flere.
Har I lyst til at give en hånd med, kan I skrive til lsn@sagnlandet.dk. Skriv kort hvilket
værksted I gerne vil hjælpe i, hvilken dato og tidsrum I kan komme, og hvor mange I
kommer. Alle hænder kan bruges, når vi inviterer indenfor i Sagnlandet til ”Jul som i gamle
dage”!

Efterårets indsatsdag blev holdt lørdag d. 27. oktober
Vi pakkede ned i kulde og strid blæst. Vi var mange, over 70, og det var godt, for der var
meget at gøre. Tak til alle Jer med og uden forfrosne legemsdele for al slags hjælp.
Forplejningen var lidt forsimplet bl.a uden lagkagehold, men det blev virkelig nået noget.
Cafeen fra Videsøhus er med alt sit udstyr flyttet til Velkomstcentret, hvor den skal være
indtil videre, mens Videsøhus grundrenoveres.
Sidst på dagen var der omvisning på Kongehalspladsen. Byggeriet skrider godt frem, med
næsten daglige vognlæs træ-elementer skåret på savværket i Osted.
Allerede d. 18 oktober havde over 20 af Vennerne været på en totalt inspirerende
omvisning på savværket, fulgt af snak og kaffe med den mest simple og gode frugttærte.
Tak til Palle og hans kone. Vi ser anderledes på træ og brædder efter den eftermiddag.

Rejsegildet på Kongehallen fandt sted i tåge d. 8. november. Tak til alle
medarbejdere og firmaer og alle andre. Der bliver arbejdet for fuldt videre over vinteren
under dække med alle vægge og tag og alt det, der skal være inde i hallen.
Årsmødet 2019 bliver tirsdag d.19 marts i Felix.
Der bliver først generalforsamling kl. 18 med beretning og valg til bestyrelse og
suppleanter. Vi skal også vælge revisor og revisorsuppleant.
I må 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 som sædvanligt åbent foredrag fra kl. 19.30. I 2019 vil vi se og høre om
to meget vigtige håndværk og tilhørende viden og kunnen, som arbejdet i Sagnlandet er
med til at støtte. Det er en kulturfunktion, som sikres for fremtiden langt ud over
Sagnlandet.
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Ida Demant fra Dragtværkstedet vil fortælle om sit arbejde med væve og dragter, og Ole
Malling har sammensat filmklip fra det særlige træskærerarbejde, som vi kan se på
søjlerne i Kongehallen. Et par af Sagnlandets træskærerfolk vil fortælle om detaljer.

Siden sidst
Den hyggelige og kompetente hjælp som Administrationen gennem de sidste par år har
givet Vennerne med medlemskab og ASK og Flyve Ask, har skiftet hænder. Vi siger mange
tak for alle små og store ting, vi har fået hjælp til med meget godt humør. Ny hjælp er
allerede godt i gang. - Vi bruger lejligheden til nogle praktiske ændringer. De gælder
Venneforeningens medlemsoversigt og ASK. Vi overvejer også nogle justeringer af
Venneforenings oplysninger på Sagnlandets hjemmeside.

Ændring af ASK og Flyve ASK
Bestyrelsen har besluttet at ændre udsendelsen af ASK og Flyve ASK. Hovedindsatsen
bliver på at bringe oplysninger til Vennerne med Flyve ASK og kun udsende 1 større ASK pr
år, med hovedvægt på de indsatser som Vennerne er med til i laug og grupper. Derfor
kommer der ikke noget ASK 2 ud i år. Beretning fra i år og planer for 2019 fra laug og
grupper kommer i forbindelse med årsmødet.

Ny arbejdsopgave på vej - styning og beskæring
Pilene ved Landbohusene skal stynes her i vintersæsonen. Der skal beskæres og sankes
grene, men ikke fældes store træer. Sagnlandet instruerer. Der kommer et Flyve ASK om
det, men meld Jer gerne til nu, hvis I er interesserede på svl@sagnlandet.dk .

Tilmelding til Venneforeningen findes på
http://www.sagnlandet.dk/meld-dig-ind-i-sagnlandets-venner-i-lejre/
eller på blanket i Butikken. 210 kr for voksne (fra 12 år) og 90 for børn (3-11 år).
Tilmelding til 2019 kan ske allerede nu.

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 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 Curt Gyde Sørensen
curtgyde@fastmail.fm
Facebook: vikingelauget Ravnebjerg
eller vikinger@sagnlandet.dk
• 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

