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Oktober nyheder                                      

Så er vi gået ind i 10. måned.  

Oktober…. Med kortere dage, løvfald, efterårsferie, græskarhoveder ved trapper og gærder og en 

masse hyggestunder med pil og flet, varme sokker og lune sweatre 

I disse dage udkommer Pilebladet 101 i jeres postkasser. 

Her er fokus på den veloverståede Generalforsamling, den nye bestyrelse, kommende aktiviteter 

og endda en jubilæumskonkurrence… 

Du kan læse Pilebladet online med det samme – følg linket HER (husk du skal være logget på) 

Hvis du ikke modtager dit Pileblad i denne eller senest i løbet af næste uge, så husk at du kun kan 

klage via den formular vi har på vores hjemmeside, og at du skal være logget på som medlem for 

at kunne åbne og udfylde den. Du finder link på forsiden. 

 

Har I modtaget flere nyhedsmails for oktober og måske endda fra september også, så beklager jeg 

ulejligheden. Vi er ved at finde ud af denne måde at brevflette og sende via word. Håber på jeres 

tålmodighed og forståelse. MVH redaktionen 

 

________________________________________________________ 

 

Foredrag med Steen Madsen 

Som du kan læse i Pilebladet 101, kan du nu tilmelde dig vores online foredrag med Steen Madsen 

d 25 oktober kl 19.00 

Du skal skrive en mail til sekretariat@pileforeningen.dk og husk at skrive ”online foredrag” i titlen 

på mailen. Det er gratis at deltage. 

 

https://pileforeningen.dk/
mailto:sekretariat@pileforeningen.dk
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_________________________________________________________ 

 

 

Søg legat i Pileforeningen 

Husk der er deadline for indsendelse af legatansøgning til Pileforeningens legat d 1. november 

2022. Skriv til formand@pileforeningen.dk eller sekretariat@pileforeningen.dk 

Skriv ”Legat ansøgning” i titellinjen på mail. 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Pilebladet 102 

Vores næste pileblad udkommer i december og handler selvfølgelig meget gerne om jul og 

juleideer med mere. 

Har DU en ide, opskrift, fortælling eller andet, som du gerne vil have i vores december juleudgave 

af Pilebladet – så send dit indlæg SENEST 1. november til pilebladet@pileforeningen.dk 

Du finder artikel skabelon og flere informationer på vores hjemmeside HER  

 

________________________________________________________ 

 

 

Jubilæumskalender 

Har du set vores nye flotte jubilæumskalender?  

Den er blevet utrolig flot og præsenterer sig godt på skrivebordet, med kalender på den ene side 

og ideer, opskrift og tips på den anden side. Og hele 12 af slagsen – en ny for hver måned. 

Du kan se omtalen om kalenderen i Pilebladet 101 og meget snart også finde den på Pileshoppen. 

 

mailto:formand@pileforeningen.dk
mailto:sekretariat@pileforeningen.dk
mailto:pilebladet@pileforeningen.dk
https://pileforeningen.dk/om-pileforeningen/pilebladet/
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___________________________________________________________ 

 

Jubilæumsdagen 27. august  

Hold øje med vores hjemmeside. Der vil i løbet af de næste par uger, vises billeder fra 

jubilæumsdagen i Bogense d 27 august. 

Vi havde en rigtig dejlig dag – og du kan læse lidt om de tilbagemeldinger, der spontant kom frem 

på selve dagen, i Pilebladet 101 

 

____________________________________________________________ 

 

 

Vi ønsker alle en dejlig oktober  

 

Mange hilsner  

Redaktionen 

 

 


