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Vores smukke Midsommer i Juni      

Vi er netop trådt ind i juni måned 

En måned, hvor der er godt gang i udendørsaktiviteter og masser af sociale 

sammenkomster, som afrundes med en skøn midsommer aften med bål, sang og hygge, 

og som også markerer årets længste dag 21 juni - Solhvervet. 

Mange af os er måske i Pilemarken - ikke for at høste pilen, men for at høste barken. 

Der er nu noget meditativt i at høste bark. Den sprøde men stærke bark, der let lader sig 

skille fra træets ved. Træets saft, der fysisk er tegn på hvor dygtig og effektiv planten er 

for at tranportere vand fra jorden, gennem rødderne op gennem stammen og ud til 

bladene. I bladene foregår fotosyntesen, hvor vand, CO2 og sollys omdannes til ilt og 

sukkerstof.  

Junis grønne farver understreger visuelt træernes vitale betydning for vores økosystems 

balance om at producere ilt til jordens beboere.  

Så når du høster bark, så vær taknemmelig over pilens livskraft, når den år efter år 
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beriger os med skønne pil at flette med, når bladene er faldet og planten har gjort sit 

bedste for at vi kan indånde livgivende ilt. 

I denne nyhedsmail kan du læse om de forskellige aktiviteter, der er at finde henover 

sommeren.  

Husk, at hvis du falder over et spændende arrangement, som andre kunne være 

interesseret i i Pileforeningens regi - så skriv ind til os på sekretariat@pileforeningen.dk 
 

Vi ses..... 

  

 

Pilebladet nr 100                          

Er netop på vej i din postkasse. 

Her er masser af gode tilbud og overraskelse midt i bladet. 

Tag godt imod vores jubilæumsblad. 
 

 

  

Indkaldelse til Generalforsamling   

Der er nu officielt indkaldt til årets Generalforsamling i Pileforeningen, som finder sted 
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27. august 2022 på Nordfyns Højskole i Bogense. 

I Pilebladet  nr.100 kan du finde både dagsorden og program for hele dagen. 

Dette vil også være at finde på hjemmesiden i løbet af Pinsen. 
 

 

  

Vil du med på messe?                

Pileforeningen har, som tidligere meddelt, indgået samarbejde med CHP events. 

Når vi repræsenterer Pileforeningen, demonstrere vores håndværk og stiller os til 

rådighed for spørgsmål omkring pil, flet og vores arbejde, får vi lov at stille en stand op 

GRATIS. 

I Pinsen er Fyns Flettekreds at finde på Boltinggård på Fyn og d. 19-21 august vil blandt 

andet et par medlemmer fra Hedepil Flettekreds være at finde på messen i Frederiksborg 

Slotshave. Der mangler dog flere pileflettere fra flettekredse eller enkeltpersoner, som vil 

deltage for at få kabalen til at gå op. Skriv direkte til Lotte 

på formand@pileforeningen.dk hvis du vil med. 

 

Der vil også være mulighed for at vi fortsætter samarbejdet med CHP event omkring 

julemesserne i år og alle messerne hele næste år.  

Så spørg os endelig ind til hvad, hvordan, og hvornår - så hjælper vi jer gerne videre... 

Skriv til sekretariat@pileforeningen.dk  
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Husk til kalenderen                        

Flettedage i Sagnlandet 18-19 juni i Lejre - Læs mere HER 

Bratskov Pilefestival 30. juli   Læs mere HER eller HER 

Pileforeningens Generalforsamling 27. august i Bogense - læs mere på Pileforeningens 

hjemmeside HER 

 

Giv videre ...                               

Du må meget gerne sende nyhedsmailen til andre i din flettekreds, som af en eller anden 

grund IKKE modtager vores nyhedsmail 

Eller du kan printe den ud og hænge op hvor I mødes og fletter sammen 
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