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Flyve ASK 2018
Sagnlandets Venner i Lejre – september
Sæsonen i Sagnlandet går på held, og på jævndøgns-søndagen
d. 23 september lukker Sagnlandet, men der er både efterårsferie og juleweekender.

Kongehallens tusinde dele af træ - TUR til Savværket i Osted torsdag d.11 oktober
kl. 18 - vi kører selv og mødes derude
Alle de mange trædele til Kongehallen, som Lars fortæller om, og som nu hastigt kommer
på plads i Sagnlandet, bearbejdes på Palle Nielsens Savværk Bondeskovgård ved Osted.
Palle fortalte os om det ved årsmødet i marts. Nu har vi fået lov til at komme ud og se
savværket og høre endnu mere. Det foregår på savværkets afdeling i Osted på
Birkholmvej 8. Osted, 4320 Lejre. I kører bare selv. Vi vil dog gerne vide, hvem og hvor
mange der kommer. Tilmelding senest søndag d. 7 oktober på svl@sagnlandet.dk
Skriv venligst: tur, navn, antal deltagere.

Efterårsferien i Sagnlandet bliver fuld af aktiviteter. Se alt om det på Sagnlandets
egen hjemmeside under ’det sker’ https://www.sagnlandet.dk/det-sker/ . Åbningstiden
begynder kl. 11. Der er Sagnkongefestival med det store børneslag.
Lysestøbning i Lille Pot lørdag den 10.11 fra kl.9.30-15.
Vil I gerne med, giv lyd til Jutta på skoletjenesten@sagnlandet.dk.
Per Jung, Sagnlandets biavler og hans kone Anita står for arrangementet.

Sagnkongehallen skal klædes på -

D.1. oktober 2018 starter dragtværkstedet
på det nyindrettede Nørkeloft ved Lone Brøns og Fria Gemynthe med at fremstille rigtigt
mange børne- og voksendragter til Sagnkongehallen. Der er meget brug for at udvide det
eksisterende syhold. I mødes om onsdagen imellem kl. 13 og 20 til vejledning, syning og
fortælling om teknikker og arkæologiske forlæg. Altid kaffe og te og lidt brød til aften.
Sagnlandet v. Ida Demant er blevet samarbejdspartner i et tre-årigt forsknings-projektet
"Fashioning the Viking Age". Ida deltager med kopier af tekstilredskaber og prøver på
forskellige stofkvaliteter. Ida vil arbejde dagligt med tekstilerne i Sagnlandet. Se også
http://www.historie-online.dk/nyheder-og-aktiviteter-2-2/vikingetiden-bliver-klaedt-paa.

Efterårets indsatsdag lørdag d. 27. oktober - Vi pakker ned som vi plejer.
Start kl. 9 i Velkomst-centret til fælles morgenbord og fordeling af opgaver og det seneste
nyt fra Lars og andre. Vi begynder indsatserne kl. 10. Husk egen frokost. Kaffe, vand og
kage findes. Aftensmad, vin, vand ca. kl. 18 for dem, der har meldt sig til middagen.
Tilmelding senest d. 22 oktober 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: indsats, navn(e), antal deltagere voksne/børn, hvornår I kommer, antal
deltagere i middag, bemærkninger, e-mail. - Stadig ingen overnatningsmuligheder.

Jule-weekenderne

igen i år bliver der travlt i jule-weekenderne, og der er brug for
Jer 1-2, 8-9 og 15-16 december. I kan allerede melde Jer pr mail til den nye kontaktperson
Lasse Stockholm Nielsen på lsn@sagnlandet.dk . Skriv kort hvilket værksted du gerne vil
hjælpe i, hvilken dato og tidsrum du kommer, og hvor mange du/I kommer.
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Årsmødet 2019 bliver tirsdag d.19 marts i Felix
Siden sidst Nyt fra Laugene kommer senere i ASK, men sommerens tørke og
brændingsforbud og varme gav udfordringer også i Sagnlandet. Positiv melding fra
Harpestrengs Have, at den har det godt trods sommertørken. I Landbohusene er der
kommet nye medlemmer til, og det letter arbejdet med haver og hegn. Der har også
været gang i rensning, klining og kalkning, og travlt i smedjen.
Årsfesten lørdag d. 18. august blev også i år en fin aften
Vi var rigtig mange til årsfesten i år, både fra Venneforeningen og Sagnlandets ansatte,
og vi sad trangt på vestsiden af Multihuset.
Lars viste os rundt og fortalte om Kongehalsbyggeriet. Det er fascinerende at se og høre
om, og det er sandelig ikke et byggeri, der står stille, og ideerne kommer rigtig frem, ikke
mindst når Lars fortæller.
Middagen var ikke den velkendte menu med helstegt gris og plankelaks. I stedet var
maden lavet i Multihusets køkken med nogle rigtig effektive hjælpere for Lars (Anita og 4
Venner). Der var 3 slags stegt kød, herunder kylling, som faldt stærkt i børnenes smag. Et
par lækre salater, ost og brød. Stor ros til det. Det kan vi godt gentage, selvom laksen var
lidt savnet. Frederikke Bahns lille band stod klemt midt i det hele og i snakken, men de gav
os fin og enkel sang og spil. - Tak til Sagnlandet, alle hjælpere og alle, der var med

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 efter efterårsferien. Der kan komme lidt ændret pris i
marts 2019 efter årsmødet.

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

