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NYT FRA OS 
VELKOMMEN TIL NYT NYHEDSBREV 

Sekretariatet og formanden har mødtes i sommer, og fået samlet op på diverse ting, blandt 

andet de udfordringer, vores nyhedsmail havde med at nå alle medlemmer, der har 

opgivet deres mailadresse til vores database. 

Nu prøver vi en helt anden forsendelsesmetode, og vi håber at det fungerer bedre og at I 

alle nu kan modtage nyhedsmailen. 

Bær over hvis vi mangler noget – jeg er stadig i gang med at lære denne nye funktion.  

Vi fik også set nærmere på detaljerne til vores forestående Generalforsamling d 27 august, 

som vi glæder os helt vildt til. Vi glæder os til at se alle de tilmeldte og husk at selve 

generalforsamlingen er åben for alle, men skal du have forplejning, skal du tilmeldes. 

Husk du kan finde dagsorden til Generalforsamlingen på vores hjemmeside og i Pilebladet 

100. HER Pileforeningen 

Vi holder bestyrelsesmøde mandag 8/8 via zoom og derefter bestyrelsesmøde d 26 august. 

Har du spørgsmål eller ting, du gerne vil have drøftet med bestyrelsen, skal vi have en mail 

fra dig senest 8 dage før mødet. 

Vi ser frem til flere fysiske træf med jer alle sammen, på en eller anden måde, på et eller 

andet tidspunkt, på et eller andet sted i Danmark eller andre himmelstrøg 

Fortsat god sommer  

 

  

http://www.pileforeningen.dk/
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TILMELDING FLET OG 
FÆLLESSKAB 2023 
TILMELDING ER RYKKET FREM 

Vi har af forskellige hensyn og årsager fremrykket tilmelding start til 

næste års Flet og Fællesskab ”Tradition og Fornyelse” til 1. 

september 2022 

Den tidligere udmelding på vores flyers, har været 1. november, men 

vi er glade for at vi nu er så langt med aftaler og kontrakter, at 

programmet er klart 1. september. 

Derfor skal du følge med på vores hjemmeside, i nyhedsmails og i 

Pilebladet for at se det helt fantastiske program for Flet og Fællesskab 

2023. 

Det afholdes i samarbejde med Kursuscenter Emmaus i Haslev, som 

har mage års erfaring med afholdelses af kreative højskoleuger. 

Husk at give beskeden videre til din flettekreds, dine fletteveninder og 

-venner, dine arbejdskolleger og andre du vil glæde med et 

spændende og fordybende kreativt tilbud. 

Tilmeldingen vil foregå direkte til Kursuscenter Emmaus fra 1. 

september 2022 

HER Emmaus  

  

DEL GERNE DETTE 
NYHEDSBREV 
Kender du nogen medlemmer, som stadig ikke modtager vores 

nyhedsmails? – Så bed dem skrive til mig på 

sekretariat@pileforeningen.dk  

Der er stadig over 100 medlemmer, der endnu ikke har registreret en 

mailadresse hos os.  

 

 

https://emmaus.dk/hoejskole/tilmelding/
mailto:sekretariat@pileforeningen.dk

