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Forårets sol er endelig på vej...  

Vi skriver nu 1. marts 2022, og de første timer med sol og skyfri himmel har 

endelig vist sig og bringer energi, lys og varme - og håb med sig. 

Haven og grøfterne pibler med friske og fine nye spirer af vintergækker, erantis 

og krokus og juleroserne viser sig flotte og smukke under de bare buskes grene 

- og viser at bliver dagene længere og lysere.... 

 

Vi har også lysere og positive nyheder med .... 

Forleden havde formand Lotte Frederiksen og jeg (sekretariatet) virtuelt møde 

med kvalitetschefen for Bladkompagniet Kenneth Didriksen. 

Det var et meget konstruktivt og fremadrettet møde og Lotte understregede 

vigtigheden af at vores blade kommer ud til vores medlemmer, da det er en af 

vores vigtigste kommunikationsveje. 

 

Sidst i denne uge udkommer Pilebladet 99 med masser af spændende nyt og 

gode tilbud og opfordringer til deltagelse på flere områder.... 

 

I skal selvfølgelig være opmærksomme på at I modtager bladet indenfor de 
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første 14 dage i marts - herefter kan I anvende klageformularen på 

hjemmesiden hvis I ikke modtager bladet.  

 

Og endelig skal vi snart mødes på markeder, festivaller og messer rundt om i 

landet....  

Se en helt ny invitation længere nede... 

 

I ønskes en rigtig god 1. forårsmåned  

  

 

Pilebladet 99                              

I dette nummer af Pilebladet skal du være ekstra opmærksom på de mange 

deadlines og og tilbud, der er åbnet for i anledningen af jubilæet 

Tag en snak med hinanden i flettekredsene og dem, du ellers fletter sammen 

med, om hvordan I sammen kan få glæde af de mange tilbud 

Vi glæder os til at se jer 

 

Pilebladet kan du læse digitalt allerede fra 3 marts HER 

Husk at være logget ind 
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HUSK DISSE DATOER   

I anledningen af vores 25 år jubilæum, har vi allerede sat rigtig mange ting 

igang for at fejre os selv 

 

I Pilebladet 99 kan I se datoer og deadlines - men de vil også blive lagt på 

hjemmesiden - så KLIK HER og noter datoerne og vær med i fejringen landet 

over, året igennem..... 

Vi glæder os til at fejre Pileforeningen sammen med jer 

 

KLIK HER 

 

 

  

Messe tilbud                         

Pileforeningen er blevet kontaktet af CPG Messe Event og på hjemmesiden vil 

der ligge en beskrivelse af og invitation til deltagelse på de tre store messer, 

der afholdes i år 

 

Da den ene medarbejder er blevet syg ( gæt med hvad?) - så er de endelige 

detaljer endnu ikke fremsendt - så hold øje på hjemmesiden i de næste par 

uger, - så vil der være flere oplysninger til hvordan I kan deltage fordelagtigt på 

disse store messer, sammen med Pileforeningen 
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Du kan følge det her KLIK 

 

 

. 

 

Nyhedsmail                   

Jeg har undersøgt hvorofr mange ikke modtager nyhedsmail via udbyderen 

Mailchimp.  

Der sker en automatiseret udelukkelse af visse emails. Selvom jeg eftersender 

til disse email, returneres de som ugyldige.  

 

Hjælp mig med at få nyhedsmails ud til dem, der ikke modtager. Print 

nyhedsmailen ud eller videresend til de medlemmer af Pileforeningen, som du 

fletter sammen med - så kan flere følge med og være orienteret indtil vi finder 

en bedre løsning, hvor alle med email, kan modtage nyhedsmailen 
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