
  

 

 

Kom maj, du søde milde....       

 

Og mildt - det må man sige det er! VI mangler vand... 

Sol og varme er skønt, men de nye stiklinger og afgrøderne på markerne mangler vand. 

Men vi mangler ikke lyst og glæde over at Pileforeningen fejrer 25 år og der i den anledning er 

felre aktiviteter at deltage i... 

Du kan herunder tage et kig på hvad der er i vente og sætte et par krydser i din kalender 

allerede..  
Ellers er det bare at ønske festlig og farverig maj... 

 

DEADLINE til Pilebladet 100     

 



 

Det er lige NU, at du skal sende din annonce, artikel eller gode fif, opskrifter eller andet til 

redaktionen, hvis du skal have det i Pilebladet nr 100 som udkommer i starten af juni. 

Skriv til pilebladet@pileforeningen.dk 

Du kan finde artikelskabelon og andre informationer på vores hjemmeside HER  
  

 

 

FIF, gode råd eller opskrifter....  

 

Husk at sende dit fif eller gode råd til formand@pileforeningen.dk senest 2/5, hvis du vil have 

dit bidrag med i særtillægget i Pilebladet 100. 

 

Har du en opskrift eller lignende, der skal med i evighedskalenderen, skal du skynde dig at 

sende til Katrine på katrine_lindhardtsen@hotmail.com HURTIGST MULIGT. 

Du må også gerne skrive til Katrine, hvis du er i tvivl om størrelse, foto eller andet.  

Vi vil bare gerne høre fra dig..... 
 

 

  

https://pileforeningen.dk/om-pileforeningen/pilebladet/


 

 

Pilefestival i Sdr Hygum           

Så går det løs på Hjemstavnsgården i Sdr. Hygum. I weekenden den 21. – 22. maj afholder 

vi Pilefestival & Håndværk før og nu. 

Du kan nå at tilmelde dig og/eller din flettekreds endnu - der er tilmeldingsfrist 1/5. 

 

Har du ikke mulighed for/lyst til en bod er du velkommen til blot at kigge forbi i løbet af 

weekenden. 

Der er åben lørdag og søndag fra 10-16, entre er 60 kr. for voksne og 30 kr. for børn. 

Der er desværre ikke mulighed for at købe frokost, så husk at tag emadpakken med. 

 

Det bliver en fantastisk weekend med masser af hygge og flet. 

For yderligere information se pileforeningen.dk eller kontakt Heidi Hoffskov 61104597 
 

  

  

Indkaldelse til Generalforsamling 

2022    

 

Har du husket at sætte kryds i kalenderen 27 august i år? 

http://pileforeningen.dk/


 

Ellers er det NU du skal reservere hele dagen, for det bliver en helt anderledes 

Generalforsamling i år 

Vi mødes over teknikker, flet og fællesskaber og god mad, samvær og snak. 

Vi får præsenteret ny bogudgivelse og hørt lidt om hvorfor håndværk og håndarbejde er så 

vigtigt for os 

Og selvfølgelig skal vi have Generalforsamlingen, som kronen på værket 

Programmet er nu klart og du kan læse mere om det og hvordan du sikrer dig en plads på 

workshop og meget mere, i Pilebladet 100 - og selvfølgelig på hjemmesiden, når Pilebladet 

udkommer.  
 

  

 

Pilens dag 2022                          

 

På lørdag d 7 maj er det Pilens dag. 

Vi glæder os over de mange ansøgninger fra flettekredse, der er kommet om tilskud, i den 

anledning 

Vi ser frem til at læse om jeres arrangemeneter i næste Pileblad 

Der er mailsvar på vej til alle ansøgere i disse dage 

RIGTIG GOD FORNØJELSE 
 

  



 

 

Ny folder er trykt                      

 

Pileforeningen har fået lavet en ny flot og tidssvarende folder. 

Læs mere om folderen i Pilebladet 100 
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