
Glædelig jul                              
Sikken en smuk og julebekræftende hvid morgen at vågne til - et snehvidt
landskab afslørede sig, lige så stille og fint, mens solen langsomt stod op.

 Mon ikke mange af os, på trods af bøvlet med sjap og hue og vanter, alligevel
er glade for at vejret endelig følger kalenderen?

 

I denne december vil jeres postkasser også afsløre et skønt julenummer af
Pilebladet - og på hjemmesiden vil der hele december, være nye ting, der er
værd at gå efter....

 

Hvis I skulle have glemt det, så træder vi i næste måned ind i et 25 års
jubilæumsår. Bestyrelsen arbejder videre med mange af de forslag og ideer,
der er indkommet, dels via kaffemøder og dels på Kreative Dage messen i
Fredericia.

 Følg med på hjemmesiden, Facebook, Pilebladene og nyhedsmails - så du
også kan deltage i fejringen af vores fælles jubilæum i 2022.

  

RIGTIG GLÆDELIG JUL 
 

 

Juleinspiration?                              



Mangler du lidt inspiration til juleflet - så glæd dig til Pilebladet 98 i december.
Her er masser af inspiration til lidt hyggeligt juleflet. Måske du allerede kender
dem, men måske er der også lidt nyt at finde?

God juleflettefornøjelse

 

Pilebladet 98 er på vej               
I denne uge skulle du gerne modtage Pilebladet nr 98. En rigtig julet udgave af
Pilebladet.

 Her er alt fra nye bøger, prisoverrækkelse, pilestafet, julefletteinspiration,
varmende opskrifter, adventskalender og meget mere....

 

Du kan læse bladet allerede fra idag, på hjemmesiden.
 Husk du skal være logget ind for at læse bladet.

 

God hyggelig læselyst
 

 

Følg med hver søndag                       
Bestyrelsen har i år lagt en adventskalender på hjemmesiden.

 Der er en ny julefletteopskrift klar hver søndag i advent.
 

Så find den første allerede i dag (1. søndag i advent var søndag d 28/11)
 

Du kan se hvilken opskrift der gemmer sig på hvilken søndag, i Pilebladet 98. 



Glædelig juleflet

 

Pilebladet 99                           
Næste deadline for Pilebladet 99 er 1. februar 2022.

 

Husk også at følge med på hjemmesiden og nyhedsmails for aktiviteter og
andre spændende ting, der vil ske i løbet af jubilæumsåret....

 

 

Rigtig glædelig jul  
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