
 

 

 

Endagstur 2017 - Sjælland og Øerne 
 

Lørdag den 26. august 2017, kl. 10:00  
 

Sagnlandet Lejre, Slangealléen 2, 4320 Lejre 
 

Se www.sagnlandet.dk og følg på        og på  
 

Kære alle 

Vi indbyder til et spændende besøg i Sagnlandet Lejre 

”En rejse tilbage til en fjern fortid. Mød stenalderjægeren, jernalderbonden og de handlende vikinger. 

Kværn mel, og bag brødkiks, sejl en tur i en stenalderbåd, skyd med bue og pil, og udforsk livet for 

længe siden. Gå en tur i de historiske områder, se hvad fortidens mennesker fik til aftensmad, hør om 

uldtøjet kradser og afprøv om de gamle senge er magelige eller hårde som sten. 

I kan også hilse på gederne i klappefolden, se med når vildsvinene skal fodres, eller gå på jagt efter 

fortidens skatte i det arkæologiske vandsold. Hvem ved, måske er det en af jer, der gør månedens 

bedste fund? I Sagnlandet er der højt til loftet og luft til at lege, med mange spændende aktiviteter 

for store og små” Se dagens aktivitetsprogram på sagnlandets hjemmeside. 

Vi starter med en rundvisning. Turen tager ca. 1½ time og der vil undervejs være en sjov aktivitet. 

Vi vil sørge for frokost med drikkevarer men satser på jeres hjælp med hjemmebag og kaffe 

 
Program: 

10.30 Ankomst v. indgang 

11.00 Guidet rundtur 

13.15 Frokost 

15:30 Kaffe / Kage 

 

Parken lukker kl. 17:00 

  

 
 
 
 

Se Sagnlandets tilbud af aktiviteter 

d. 26. august 2017 her 

 
 
Pris: Foreningen betaler for entré, rundvisning og forplejning. 
 
Tilmelding:  Senest den 1. august 2017 

Via Nemtilmeld: Her 
(Data på alle som ønsker at deltage skal indtastes og alle deltagere 
skal være medlem af foreningen) 

 

”Er der nogen, der vil bage kage og/eller medbringe kaffe?” 
 

Vi glæder os til at få en super hyggelig dag med jer. 
 

På foreningens vegne 
Jess Rømer Jensen og Susanne Lund Hansen 

Elias og Mathies 
 

Evt. spørgsmål kontakt venligst Jess Rømer via mail jessroemer@live.dk eller på mobil 26 93 64 57. 
 
 

http://www.sagnlandet.dk/
http://www.sagnlandet.dk/det-sker/
https://marfan.nemtilmeld.dk/13/at-diq45cig/
mailto:jessroemer@live.dk
https://www.facebook.com/SagnlandetLejre/
https://www.youtube.com/user/SagnlandetLejre
http://www.sagnlandet.dk/kort-over-sagnlandet-lejre/

