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Glædelig December                
Så blev det december - og julen står for døren. 

Mange juleindkøb med gaver og lækkerier skal planlægges og klares. Desværre er alt for

mange julemarkeder udsat og aflyst i år, hvor mange af os og jer, har en stor del af vores

indtjening. 

Alternativet med nethandel er hurtigt og nemt - og ikke mindst i disse restriktive tider, men

husk at støtte de lokale kunsthåndværkere, der byder på unikke kreationer og solide

håndværk. 

Der findes helt sikker en pilefletter, kunsthåndværker, børstenbinder eller lignende i

nærheden af dig. 

At handle lokalt hjælper også på vores CO2 balance og hjælper med at holde de små hjul i

gang. 

Høsten står også klar på marken, så fat om saksene og de varme handsker - så er der ikke

meget bedre måde at fordrive udelivet på i december - mellem juleindkøb og

juleforberedelser. 
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Pas på hinanden 
Rigtig glædelig jul   
 

                                    
 
 

 
 
Tilmelding starter NU! 
Som bekendt og annonceret, så starter tilmeldingen til

Flettetræffet på Brandbjerg Højskole til sommer " Flet og

Fællesskab 2021" i morgen d 1. december 

Tjek de mange forskellige workshops du kan deltage i - og læs mere i Pilebladet 94, om det

spændende fælles projekt om bæredygtighed i løbet af ugen. 

 

Se mere på Pileforeningens og Brandbjerg Højskoles hjemmesider 
 
 
 
 
 

Pilebladet 94 er på vej                                      
   
 
I denne uge finder du Pilebladet nr 94 i din postkasse. 

Det er et rigtigt julenummer og vil glæde dig med blandt andet opskrifter på julerier i

pil, invitation til studietur og en helt ny bogudgivelse - måske et julegave ønske? 

Vi, på redaktionen, glæder os meget over alle de positive og dejlige indlæg vi har

fået til denne premiere på juleudgaven af Pilebladet. Tusind tak til alle, der har
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responderet så hurtigt og kreativt - og er med til at

gøre Pilebladet vedkommende og interessant. 

 
 
 
 
 

Mangler du inspiration til juleflet? 
                                                               
På hjemmesiden kommer der med jævne mellemrum nye

opskrifter til fletterier med pil 

Emma Kofod har lagt mere inspiration til juleflet op på vores

hjemmeside - så hold godt øje med hjemmesiden - måske der

er nyt for dig! 

Husk at du skal være logget ind for at læse opskrifterne på

hjemmesiden.

Rigtig god fornøjelse 
(Klik på billedet for at komme til hjemmesiden)

 
 
 
 
 

Studietur 2021                   

I dette nummer af Pilebladet (94) kan du læse om PIleforeningens første invitation til

studietur, der relaterer til pil, klima og natur.

Vi arbejder på at arrangere flere studieture, og har du gode forslag eller ønsker, der kunne

have relevans for andre pileflettere, piledyrkere, pileentusiater og klimatosser, så hører vi

gerne fra dig 

Skriv til sekretariat@pileforeningen.dk
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Julekonkurrence = Julegave
 
Giv en julegave, der holder og glæder et helt år! 
Vi udlodder 10 hurtige præmier; 
 
Glæd din veninde, mand, kollega eller anden, du vil
forkæle med et års medlemskab til Pileforeningen -
Indmeld ham eller hende senest 28 december 2020 - Så
modtager DU en kasket og et krus med Pileforeningens logo på. 
Det nye medlem modtager 4 numre af Pilebladet, 4 postkort, 1 keyhanger og
jubilæumsbogen 2017.  
 
Ved indmeldelsen skal du oplyse dit medlemsnummer i Bemærkninger, for at din
deltagelse i konkurrencen er korrekt.  
 
SKYND dig - der er KUN 10 præmier på højkant og udtrækning foregår efter først-til-
mølle princippet.  
 
Du finder indmeldelsesblanketten HER  
 
 
NB 
Din deltagelse er først endelig, når indmeldelsen er betalt og registeret på
Pileforeningens konto.  
 
 
 

Vi ønsker alle en glædelig jul og god pilehøst
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