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Kære  

”Septembers himmel er så blå, dens skyer lyser hvide, og lydt vi hører 

lærken slå, som før ved forårstide…” 

Så blev det 1. september og jeg kan ikke lade være at nynne ”Septembers himmel er så blå” i dag. Det ER 
en dejlig dag. I dag er der åbnet for tilmelding til Flet og Fællesskab 2023, og du har måske allerede 
tilmeldt dig? I dag er første dag i sensommeren, 1. dag i efterårskvartalet og solen skinner og vi har lige 
afholdt en dejlig jubilæumsdag i Bogense, som sluttede af med årets Generalforsamling.  

I Pilebladet 101 kan du læse lidt om oplevelserne fra dagen og se stemningsbilleder. Der vil være flere 
billeder at se fra dagen på hjemmesiden senere. 

 

Fik du en mærkelig nyhedsmail forleden? – Beklager. Jeg skulle sende kladde afsted til mig selv for at 
teste, men det gik helt galt og mine programmer lukkede ned og alt var låst. Nu prøver jeg i dag med 
bedre held denne gang, håber jeg! 

 

DEADLINE 1. september til Pilebladet 101 / oktober  
Den 1. september er også deadline for indsendelse af artikler, annoncer m.v. til Pilebladet, hvis det skal 
med i oktober udgaven. Skriv til pilebladet@pileforeningen.dk i dag – eller senest mandag!  

 

Generalforsamling 2022 
Vi har afholdt Generalforsamling og 2 nyt ansigter vil fremover være at finde i bestyrelsen, da vi har fået 
Karin Van Doorn og Jeanne Jensen i bestyrelsen som hhv. bestyrelsesmedlem og suppleant- Velkommen 
til. 
Det betyder også at vi siger farvel til Charlotte Ramsing i bestyrelsen og Hanne Lindhardtsen som 
suppleant – Tak for gode timer og dejligt samarbejde. 

Du kan læse referatet fra Generalforsamlingen og formandens beretning i Pilebladet 102 og senere på 
måneden på hjemmesiden. Her vil du også senere kunne finde de nye vedtægter med de ændringer, som 
Generalforsamlingen blev enige om. 

 
Husk vigtige deadlines i efteråret 
Vil du og din flettekreds, flettevenner og -veninder og -netværk arrangere rammerne for næste års 

Generalforsamling, så skriv til formand@pileforeningen.dk med beskrivelse af hvor, hvornår, hvem, hvad 

og hvor meget - altså et program/plan med et realistisk budget. Det er væsentligt at du og mindst 3 andre 

i jeres udvalg, er medlem af Pileforeningen. Vi hjælper gerne med udarbejdelse af samarbejdsaftale, hvis 

3. part er med i arrangementet. Skriv til bestyrelsens formand senest 1. oktober. 

Den 1. november er der indsendelsesfrist for ansøgning til Pileforeningens legat.  
Du kan læse om legatkrav mm på vores hjemmesiden KLIK HER (husk at været logget ind)  
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Flet og Fællesskab 2023 
Som du nok har læst, så er der nu åbnet for tilmelding til næste års ”Flet og Fællesskab” som bærer 
temaet ”Tradition og Fornyelse”.  
Temaet markerer det udspænd pileflet og kurvemagerhåndværket har gennemgået de sidste 25 år i 
Danmark men Pileforeningen har eksisteret. Vi har været heldige at få lavet aftaler med de fleste, der har 
været med til fra starten og alle undervisere har selv valgt workshop emne ud fra temaet, Vi synes selv 
programmet er blevet rigtigt godt. Du kan læse mere højskoleugen Flet og Fællesskab 2023 på vores 
hjemmeside. Flet og Fællesskab 2023 afholdes i samarbejde med kursuscenter Emmaus i Haslev. 
KLIK HER  
 
 
Kreative Dage i Fredericia 28. – 30. oktober 2022 
Har du lyst til at vide mere med? Skriv til sekretariat@pileforeningen.dk for mere information. Skriv 
”Kreative dage” i emnefeltet. 
 
 
Forny dit medlemskab 
I oktober vil du modtage en opkrævning for kontingent året 2022/2023. Ingen kontingentforhøjelse i år – 
så det koster fortsat mindre end 1 krone om dagen at være med i vores fællesskab. 
Hvis du er tilmeldt betalingsservice, skal du ikke foretage dig noget – så sker din fornyelse automatisk. 
Vær opmærksom på hvis du er flyttet, skiftet bank eller andre ændringer, der kan påvirke at dit 
medlemskab fornyes automatisk. Hvis du er i tvivl, kan du altid kontakte sekretariatet på 
sekretariat@pileforenignen.dk  
 
 
Skal du på marked? 
Hvis du skal på marked, messe, udstilling, festival eller lignende, og gerne vil præsentere Pileforeningen, så 
kan du altid få materiale at have med. Det koster ikke noget – men har stor betydning for formidlingen og 
udbredelsen af og kendskab til vores håndværk og forening og fællesskab. Skriv til 
sekretariat@pileforeningen.dk 
 

 
Sekretariatet holder ferielukket  
Charlotte Ramsing holder ferie 12. september til og med 27. september og dermed er sekretariatet lukket. 
Mails vil sorteret og videresendt til øvrige bestyrelsesmedlemmer, hvis det er uopsættelige henvendelser.  
Telefonen vil være lukket, så send derfor en mail, mens sekretariatet er ferielukket. 
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