
Som medlem af Pileforeningen bliver du 
straks en del af et fælleskab, der deler din 
passion for pil og pileflet. Et netværk hvor 
du kan henvende dig med spørgsmål, 
oplevelser og erfaringer.
Udover det får du:

 � Pilebladet 4 gange  
om året  

 � Nyhedsmail hver måned 

 � Medindflydelse på  
Pileforeningens aktiviteter 

 � Stemmeret til  
Generalforsamlingen 

 � Rabatter i Pileshoppen og  
ved udvalgte arrangementer 

 � Dit eget personlige login til Pileforenin-
gens medlemssite med adgang til 
særlige fletteopskrifter, m.v. 

 � Løbende tilbud og muligheder for 
dig som medlem, - bring gerne dine 
forslag i spil 

 � Du kan følge med på Pileforeningens 
hjemmeside – hvor du også melder  
dig ind www.pileforeningen.dk 

GB:  
You can read more about us in English on our webpage

DE:  
Sie können mehr über uns lesen auf Deutsch an unserer Webseite

Find os på
www.pileforeningen.dk

- for os der fletter sammen

facebook.com/pileforeningen

#Pileforeningen

sekretariat@pileforeningen.dk

Vi glæder os til at byde 
dig velkommen! 

FORDELE



En dedikeret og erfaren gruppe af med-
lemmer, der både fletter i pil og dyrker 
pileplanten til flere formål, udgør Pilefor-
eningens dyrkergruppe. 

Dyrkergruppen står til rådighed i forhold 
til spørgsmål og problemer med dyrk-
ning af pil, insekt-identifikation, eventuel 
bekæmpelse heraf med mere. 

Dyrkergruppen har udviklet et netværk 
med andre dyrkere uden for Pileforenin-
gens regi, hvor de udveksler erfaringer 
om pilens fortræffeligheder som klimap-
lante og bæredygtige dyrkningsmetoder.

Pilen er et naturligt og bæredygtigt mate-
riale til alle former for flettearbejder, både 
ude og inde.

Pileforeningen er en landsdækken-
de forening for alle med interes-
se for pil, pilefletterier, kurveflet, 
kunsthåndværket og dyrkningen af 
pil. 

Pileforeningens formål er at skabe inspira-
tion, formidling og aktiviteter, der bidrager 
til udbredelse og kendskabet til historien, 
håndværket og anvendte materialer  
indenfor kurvemagerhåndværket og  
flettearbejdet. 

HVAD ER 
PILEFORENINGEN?

DYRKERGRUPPEN

HVEM ER VI?

AKTIVITETER

Vores aktiviteter omfatter blandt andet 
medlemsmøder, udstillinger og markeder, 
Pilefestivaller og andre sociale og fælles-
skabende arrangementer.

Aktiviteterne kan veksle fra år til år, da vi 
hele tiden tilstræber at imødese medlem-
mernes interesser og engagement, enten 
direkte eller gennem flettekredsene rundt 
om i landet.

Pileforeningen er for professionelle pileflet-
tere, kunsthåndværkere og kurvemagere. 
For hobbyflettere og nybegyndere, for 
professionelle dyrkere af pilen til  
kurveflet og som kultur- og klimaplante. 

Flere af vores medlemmer underviser i 
pileflet og niveauet er højt og rækker langt i 
forhold til den enkelte kursists behov for at 
lære faget, teknikken og designet. 

Andre er interesseret i pilen pga. den  
miljøgavnlige effekt og og synergien i et 
gammelt håndværk og naturlige materiale, 
resulterer i skønne brugbare produkter, 
som er miljørigtige og holdbare gennem 
generationer.  

Fælles for os er interessen for pil og vi 
nyder at skabe.


