
  

 

Hej April!                                      

Jeg tænkte nok du ville banke på dørene. Gul og grøn og lys af dig selv! Sæt dig 

her i haven ( jeg tar lige solcreme på ørerne) - Undskyld alt mit ukrudt naturel, 

nu blir livet nyt i vores parker og de første havrespirer sparker. (Iben Krogsdal, 

2014) 

Jeg elsker vores Højskole Sangbog og tager et dyk herind indimellem og 

lærer nye smukke melodier og kravler helt ind i poesien og lyrikkens 

forunderlige verden... 

Forunderlig ER også april måned. En måned, der også rent 

vejrmæssigt kærligt kaldes for Aprils Fools på grund af de hurtige skift og 

store kontraster i vejret, som april kan bringe med sig. 

Vi er netop trådt ind i sommertiden - hadet og elsket - men dagene føles og 

opleves nok lysere og mere solrige, af både dyr, mennesker og planter. 

Og planter, ja, .... vi skal jo have sat pilestiklinger snart. Nogen siger, før 



 

Dronning Margrethes fødselsdag 16 april. Men ak - det gjorde vi sidste år - og 

der efterfulgte nogle hårde nattefroster i maj og tørre forårsdage. Så der var 

mange af de nye stiklinger, der gik ud før de nåede at etablere sig...  

Måske du også går og overvejer plantning af nye stiklinger på din pilemark? 

Hvad har du af overvejelser? hvilke erfaringer har du? 

Skriv til os, så vi kan komme ud med hvad vi ved og finde nye gode råd og 

ideer til succesfuld nyplantering af pilestiklinger. 

Skriv til sekretariat@pileforeningen.dk eller til 

dyrkergruppen@pileforeningen.dk 
 

Sekretariatet har været ramt af sygdom i det meste af marts måned, men når 

nu april står sprød og klar og lys, så pakker vi marts´ trængsler, med snot, 

feber, influenza og hosterier helt og aldeles VÆK! 

 

 

Vi er også på vej ind i et travlt forår og sommer med messer, markeder og 

festivaller. Vi har nu fået aftalen på plads med CPH event, som er tilgængelig 

på vores hjemmeside. 

Derudover er der snart pilefestival i Sdr Hygum ( i maj ), og i Sagnlandet i juni 

og Bratskov sidst i juli. 

Du kan læse mere om det på hjemmesiden, og finde links til de forskellige 

arrangementer 

Kender du til et arrangement, som vores medlemmer kunne have interesse i, 

så skriv til sekretariat@pileforeningen.dk, så vi kan få det lagt på hjemmesiden. 

 

  



 

Foredrag med Serfenta              

Som du nok har kunne læse i Pilebladet, så er der på tirsdag ( 5. april kl. 19.00) et helt nyt 

online foredrag med Paulina Adamska fra Serfenta, som er vores " søster"-organisation i 

Polen. 

Du kan stadig nå at tilmelde dig - skriv dit navn, mailadresse samt medlemsnummer på 

mail til sekretariat@pileforeningen.dk 

Så vil du kort før foredraget modtage et link på mail, som du skal aktivere for at komme 

med til foredraget. 

SKYND DIG! 

Pilens dag 7. maj                        

Skal vi ikke lave et ordentligt brag af Pilens dag rundt om i landet? 

I Pilebladet 99 kunne du læse om, at Pileforeningen støtter op om flettekredse, der 

afholder Pilens dag og markerer vores 25 års jubilæum. 

Skriv hvad og hvordan du og jeres flettekreds vil markere jubilæet på Pilens dag og få et 

økonomisk tilskud.  

Skriv til sekretariat@pileforeningen.dk  

senest 24 april hvis I skal have forhåndstilkendegivelse vedr. økonomiske tilskud til 

jeres arrangement.   



 

 

  

 

CPH events                                  

Deltag i en eller alle 3 livsstilsmesser fra CPH events 

Men - skynd dig... Det første er allerede i maj måned!!!  

 

Vi har som forening, fået en meget flot aftale, om deltagelse på disse 3 messer, hvis vi vil 

formidle og præsentere vores pil og flette håndværk 

Du kan også være med - så tjek på hjemmesiden hvordan du kommer med og hvilke 

aftaler der er indgået. 
 

  

FIF og gode ideer.....                   

I Pilebladet efterlyste vi DIT gode fif eller smarte ide om pil og fletterier 

Vi er meget glade for de tips og tricks vi allerede har modtaget - TAK, - men vi kan se i 

vores lay out potentiale, at der er plads til meget meget mere -  

Så skriv, ring, tegn, fotografer - ALT der er sjovt, finurligt, smart, genialt, godt råd, eller 

lignende - og tøv ikke med at sende det til os 



 

Vi vil så gerne lave noget helt specielt til dig og os - som kan bruges og som 

understreger bredden og synergien i vores fællesskaber.... 

Skriv til formand@pileforeningen.dk 

 

PILEBLADET nr. 100                           

 

Hvilket jubilæum ! 

Pileforeningen fylder 25 år i år - og samme år udkommer Pilebladet nr 100. 
 

Vi vil så gerne gøre dette blad til noget særligt og markere at bladet er til, for og af os 

alle. 

Så har du noget, du gerne vil dele med os andre, noget du har oplevet, som var virkelig 

sjovt, spændende eller godt at besøge 

En opskrift eller historie, som du ved, at andre, der er tossede med pil og flet, ville blive 

glade over at få fra dig - så skriv til pilebladet hurtigst muligt - senest 1. maj på 

pilebladet@pileforeningen.dk eller redaktion@pileforeningen.dk 
 

 

  



 

Dialog med Bladkompagniet     

Formanden Lotte F og sekretariatet Charlotte R, har haft 2 online møder med 

Bladkompagniet for at kvalificere og præcisere leverancen af Pilebladene til vores 

medlemmer 

Vi ved, at der fortsat er nogle der ikke har modtaget til tiden - og det arbejder vi på at 

løse. 

Der er stor respekt og seriøsitet fra Bladkompagniets side for at optimere deres 

leverancer til vores medlemmer, og Lotte og sekretariatet har aftalt fortløbende og 

opfølgende møder med Bladkompagniet. 

 

Hvis I ikke modtager Pilebladet i postkassen omkring udgivelsestidspunkterne - SKAL I 

anvende den formular, der ligger på VORES hjemmeside. I kan ikke ringe dertil.  

Du skal selvfølgelig være logget ind med dit medlemsnummer og password, da det KUN 

er medlemmer der kan klage over manglende leveringer. 

Har du spørgsmål, så er du altid velkommen til at skrive eller ringe til sekretariatet på tlf 

61169913 eller mail sekretariat@pileforeningen.dk 
  



 

Middelalderdage i Skælskør        

Vi har fået en invitation til at deltage i Middelalderdagene i Skælskør og formidle det 

gamle håndværk på 'Middelalderdage & marked i Skælskør' d. 15. og 16. juli 2022 

Du kan kontakte Leila Joensson direkte på mail@kunstoghistoriskhaandvaerk.dk, hvis 

du har tid, lyst og interesse.  
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