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Nu begynder foråret 

  

Kalenderen viser 1. marts 2021. 

Det betyder forårets komme med alt det lysegrønne, lysere og længere dage og 

lunere temperaturer.... 

 

Marts betyder også udgivelsen af Pilebladet. 

Jo, det er rigtigt nok. For med de nye deadlines vi indførte sidste år, af hensyn til 

årets gang og koordinering af arbejdet med at få bladet på plads, så starter vi i år 

med 1. blad i marts. 

  

 

 

Selvom landet stadig er begrænset af denne dumme og invasive Corona virus, så 

ser det alligevel ud til at lette med restriktionerne - og det er vi glade for.  

Nu ser det ud til at vi kan samles 25 personer - bare vi er udenfor.  

 

Og med vores studietur i sigte i maj måned, så er det gode nyheder 

 

I sidste uge var jeg på Fanø og på en af vores skønne gåture ved Sønderho, hørte 

https://mailchi.mp/0214f2fee32b/pileforeningens-nyhedsmail-marts-2021?e=a5eac417e7


 

jeg pludselig lærkens vidunderlige og sorgløse triller  højt oppe over marsken og 

tagrørene. Hvor ingen stier fandtes og ingen tobenede har sin gang. Hjemme igen, 

tog stæren imod mig - på sin vanlige rede plads i birketræet. Dét, er et par af mine 

sikre forårstegn - lærkens lette triller og stærens fantastiske sammensatte fløjterier 

og kalden på sin næste mage.  

 

Hvordan er dine sanser sporet ind på forårets komme? Har du også dine 

"markører", der giver besked om at jordens rundrejse nu viser en ny årstids 

komme? 

 

Rigtig god læselyst og forårshilsner  

  

 

Nu lander Pilebladet i postkasserne  

  

I denne uge skal du huske at kigge i postkassen efter dit Pileblad. 

Vi er nået til nummer 95 

 

Hvis ikke du kan vente med at få det i postkassen, kan du allerede fra imorgen ( 2 

marts ) læse det online på vores hjemmeside. 

Men som altid, skal du være logget ind med dit medlemsnummer og password. 

 

Har du glemt dit password? - så skriv til mig på sekretariat@pileforeningen.dk, så 

hjælper jeg dig videre.  

 

  



 

Studietur - tilmeld dig inden 1. maj  

  

I Pilebladet kan du læse om Studieturen til Villerup Gods d 21. maj 2021 

Her kan du se hvordan du tilmelder dig og hvad der kommer til at ske. 

Du kan også læse om turen på hjemmesiden her  

 

Men husk - tilmelding senest 1. maj og tilmelding sker efter først til mølle 

princippet. 

 

Der er begrænset antal pladser jvf forsamlingsrestriktioner. 

 

  

Flet sammen 

dag                                 

  

I Pilebladet kan du også  læse om Flet Sammen dag 22 . maj 2021. 

Vi sukker nok alle efter samvær og fællesskab - og Pileforeningen har i 

samarbejde med Jammerbugten og Himmerlands flettekredse sat muligheden op 

for en Flet Sammen dag. 

 

Læs om hvordan du kan komme med, ved at læse artiklen i Pilebladet eller ved at 

https://pileforeningen.dk/


 

gå på hjemmesiden  

 

Tilmelding senest 1. maj og tilmelding sker efter "først til mølle" princippet. 

 

Der er begrænset antal pladser jvf forsamlingsrestriktioner. 

 

  

 

Udebliver dit Pileblad...                   

Så skriv direkte til Bladkompagniet via den formular, du finder på Pileforeningens 

hjemmeside. 

 

Anvender du denne formular, så modtager vi (Pileforeningen) en elektroniks kopi 

af din klage og har derved dokumentation for dit problem.  

 

Du skal være logget på for at kunne anvende formularen, da det kun er 

medlemmer af Pileforeningen, der kan indsende klager.  

Har du problemer med at logge dig ind på vores hjemmeside, kan du altid 

henvende dig til sekretariatet på sekretariat@pileforeningen.dk 

 

Du kan finde linket til formularen her  
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