
  

 

Glædelig Sommer                  

Nu er det virkelig blevet sommer og varmen er kommet for fuld drøn 

Og med varmen kommer - INGEN REGN! 

Vi kunne godt bruge lidt jævnt regnvejr. - både for vores pileplanter og for at blive svalet 

lidt i den stikkende varme. 

(indrømmet - jeg dur personligt ikke til varmegrader over 25 for længe ad gangen!) 

Nu står sommerferien for døren og vi håber at se jer i sommerlandet, til fællesflet, 

skønne markeder og smukke messer.... 

HUSK at tjekke kalenderen og sætte kryds for de vigtige datoer... 

30/7, 19-21/8, 27/8, 25/10,  

Nu vil jeg bare ønske alle sammen en rigtig god sommer - og nyde denne skønne sang, 

som man kun bliver i godt humør af!. 

"Ud ad landevej´n, der sku man gå, 

mellem grønne hegn ud i det blå, 

syngende sin melodi langt ud i det fri 

Danse hen ad vej´n, drive og se 

sommer, sol og regn, vinter og sne, 



 

høre landet synge livets melodi. 

Jeg syns, man blir så støvet og sur, 

når man skal sidde i bur. 

Ska vi ta billetten og kasketten 

til en landevejstur: 

Danse ud af vej´n li til Korsør, 

man ska vær´ sit eg´t livs direktør. 

danse landet rundt til livets melodi" 

 

(Sven Møller Kristensen, 1935) 
  

Pileaktiviteter i sommerlandet          
______________________________ 

 

Husk at der stadig er Pilefestival i Bratskov lørdag d 30 juli. 

Se omtalen i Pilebladet 100 side 16 

______________________________ 

 

Pileforeningen er tilstede ved CHP slotsmesse i Hillerød v Frederiksborg Slot d 19-

21 august 

Se Lotte Frederiksens opslag på Facebook - Vil du være med? - så skriv meget 

gerne til Lotte på formand@pileforeningen.dk hurtigst muligt... 

Vi har også fribilletter til interesserede medlemmer - skriv til Lotte for at aftale 

hvordan du får din fribillet. 

 

_______________________________ 



 

 

Og Generalforsamling d 27. august i Bogense - se mere herunder og Pilebladet 100 

_______________________________ 

 

D. 25/10 er der online foredrag med Steen Madsen - se mere i Pileblad 100 og følg 

med på hjemmesiden og her på nyhedsmailen 

 

_______________________________ 

 

Efter sommerferien åbnes for tilmeldinger til Flet og Fællesskab 2023 "Tradition og 

Fornyelse" - Sæt kryds allerede nu for uge 23 i 2023 - og følg med på hjemmesiden, 

Pileforeningens Facebook side og her på nyhedsmailen.  

_______________________________ 

 

Har du et godt tip til de andre medlemmer eller vil du gerne i 

kontakt med nogen angående noget pilerelateret? - Så skriv til 

sekretariatet og få det med i næste nyhedsmail 

skriv til sekretariat@pileforeningen.dk 

 

  

HUSK tilmelding 15. juli           

Vi vil meget gerne have din tilmelding senest 

15. juli, hvis du skal med til årets 

Generalforsamling. 
Vi skal sikre os, at der er mad og drikkevarer til alle og pil og plads til dig.  

Skriv til sekretariatet hurtigst muligt - senest 15. juli  

på mail til sekretariat@pileforeningen.dk 

eller send sms til 6116-9913 

Generalforsamlingen foregår på Nordfyns Højskole i Bogense. 

 

Vil du med på workshop  B eller C eller bare hænge ud og vise dit eget sideflet 

eller stafetflette? - Så skynd dig at sende din tilmelding (workshop A er optaget) 

 



 

Prisen for en hel dag inkl. forplejning og pil er KUN 125 kr.  

 

Når din tilmelding er registreret vil du modtage besked om indbetaling. 

 

Læs mere om Generalforsamlingen i Pileblad 100 eller på hjemmesiden - se 

programmet i detaljer herunder 

  

Program for Generalforsamling 27 august 

2022 

25-års jubilæums Generalforsamling 2022 

(Programmet kan også findes på Pileforeningens hjemmeside på den lukkede 

del for medlemmer; 

  

Kl. 10.00 og slutter ca. kl. 18.00 

  

Af hensyn til bestilling af mad samt materiale til dagen, er tilmelding til 

workshops nødvendig. 

Prisen for hele dagen inkl. mad, workshop og materialer(pil) er blot 125,00 

kr./medlem. 

(KUN for medlemmer af Pileforeningen) 

  

Husk at I kan søge om tilskud til broafgift, hvis I fylder bilen op med min. 3 

medlemmer, og krydser en betalingsbro for at komme til arrangementer. Se 

mere på HER. 

  

Det er kun Pileforeningens medlemmer, der får dette tilbud til 

heldagsarrangementet. Vi vil gerne understrege og understøtte vores netværk, 

kreativitet og fællesskab på denne dag. 

https://pileforeningen.dk/login/kun-for-medlemmer/tilskud-til-bro-afgift/


Selvfølgelig er vores Generalforsamling åben for ikke-medlemmer med 

interesse for Pileforeningen. Derfor er selve Generalforsamlingen programsat 

sidst på dagen. 

Der vil dog ikke være forplejning hvis ikke man er tilmeldt på forhånd - så husk 

det senest 15. juli. 

Program 

Kom i god tid - Ankomst mulig fra kl. 09.30  

  

Kl. 10.00 

Velkomst og præsentation af dagens program ved formand Lotte Frederiksen 

Kl. 10.15 – 12.15 

Workshop A, B, C, og D 

Kl. 12.30 – 13.45 

Frokost med mulighed for at arbejde videre eller gå en tur eller ”mengle” 

Kl. 13.45 

Kaffe og kage – kan medbringes til nedenstående 

Kl. 14.00 – 14.45 

Jette Mellgren fortæller om arbejdet med bogen ”Introduktion til flettede bånd” 

og hvordan de flettede bånd indgår som brugsgenstande i flere kulturer både 

før og nu. Jeg vil medbringe produkter fra mine rejser og vise eksempler på 

mange smukke flettede bånd, tager udgangspunkt i min nyeste bog 

’Introduktion til flettede bånd’. 

Forfatter og kunstner Jette Mellgren 

Kl. 15.00 – 15.30 

”Hvorfor er håndværksarbejde så vigtig for os?” Præsentation af de 

sundhedsfremmende effekter ved Craft. 

Pilefletter og certificeret i Craftpsykologi Charlotte Ramsing 



Kl. 14.00 – 16.00 

Fortsættelse af stafetflet fra formiddagen og gensidig inspiration til 

fletteteknikker og gode fif 

Kl. 16.00 – 18.00 

Generalforsamling  

 

Kl. 18.00 

Tak for i dag 

v. Lotte Frederiksen 

  

Sandwich “to-go” til turen hjem 

Workshop (HUSK tilmelding) 

A) Jette Mellgren – OPTAGET Workshoppen vil med udgangspunkt i min 

nyeste bog ’Introduktion til flettede bånd’ give dig mulighed for at prøve at flette 

bånd fra det helt enkle til et par step mod det mere komplicerede. Vi vil benytte 

forskellige flettematerialer, som alle er at finde herhjemme. Det er alene prøver 

og inspiration, som du selv kan arbejde videre med. (tilmelding) 

  

B) Ruth Holt – FÅ PLADSER flet et smukt hårspænde / broche i rosmarin pil 

(tilmelding) 

  

C) Eli Greve – FÅ PLADSER  flet og leg med burkinateknikken i pil (tilmelding) 

  

D) Stafetflet;  Åbent hele dagen ”Vis mig dit sideflet”  

Bestyrelsens medlemmer vil være at finde i afdelingen med stafetflet. Vi fletter 

et stykke sideflet, beskriver det og sætter mærkat på. Så kan den næste tage 

flettet videre og vise endnu en sideflet.....og så videre... 



 

  

Det kreative hjørne 

Som inspiration og glæde for alle, laver vi et ”kreativt hjørne”, en lille udstilling, 

af og for hinanden. 

Vi laver mange forskellige kunstneriske udtryksformer og hver af os har vores 

helt egen stil, metode eller teknik. 

I det kreative hjørne kan du udstille dit eget værk, kurv eller andet i pil og flet, 

som kan give inspiration, refleksion og forundring for andre. 

Sæt dit navn på – gerne med beskrivelse af materiale, teknik og eventuelt 

værkets navn. 

  

Du tilmelder dig SENEST 15. juli 2022 til sekretariat@pileforeningen.dk 

Du skal meddele 

·        dit navn og 

·        medlemsnummer og 

·        hvilken workshop, du gerne vil deltage i. 

Du vil herefter modtage besked om hvordan betaling for din deltagelse skal 

foregå. 

Du kan også ringe eller skrive sms til tlf. 6116-9913 (Charlotte Ramsing) og 

tilmelde dig, hvis ikke du har mail. 

    

  

  

  



 

Hjælp hinanden                                 
Hvis du ved, at en af dine flettevenner ikke modtager vores nyhedsmail - så 

vidersend den gerne eller print ud og hæng op på opslagstavlen hvor I fletter 

sammen.  
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