
  

 

Det blev tidligt november i 

år                                                                               

 
Hvorfor får du nyhedsmail for november allerede nu? - Det er fordi vi har flere deadlines som 

rammer 1. november, så vi vil gerne give alle en chance for at indsende rettidigt. 

 

Jeg fornemmer allerede nu, at november bliver en travl måned i år. Alt det, der ikke kunne nås 

på grund af forsamlingsforbud, nedlukning og andet, sidste år, dét kan vi nu igen komme i 

gang med. Og jeg synes det er så hyggeligt, at se lysene i de udhulede græskar, der allerede nu 

pynter flere steder, dufte de stærke essenser af nedfaldne og formuldede blade, se glade 

grupper af familier, venner / veninder gå tæt sammen og nyde samværet og hinanden igen - og 

så vide at lige om lidt..... så er det jul!  

 

- og så skal vi lige nå en kreativ messe, et julenummer af Pilebladet, der skal ud, 

legatansøgninger, der skal behandles, kurser, der skal afholdes og alt muligt meget mere sjovt, 

inspirerende og dejligt....  

 

Og så er november også smuk lyrisk - bare tænk at det var i november sidste år, at den nye 



 

højskolesangbog udkom - og i den finder du "Regnvejrsdag i november". Hvem bliver ikke glad 

over at synge om de mange farver, blå, gul, rød, grøn, hvid og LYS....her, midt i den tiltagende 

mørke tid. Den vil jeg synge videre på i dag! 

Du kan læse om de forskellige deadlines og opfordringer fra bestyrelsen angående 

jubilæumsåret herunder - rigtig god fornøjelse.... 
 

Næste bestyrelsesmøde afholdes via zoom  17 november 2021 

 

  

 

KREATIVE DAGE i Fredericia 

29.-31. 

oktober                                                                      

                               

Det er allerede på fredag, at den store kreative messe " Kreative Dage" i Fredericia starter og 

forløber over 3 dage. 

Så hvis du har lyst til en masse kreativ inspiration, deltage i bl.a. pileflet workshop og komme 

med dit forslag til hvad der skal ske af medlemsaktiviteter i anledningen af jubilæumsåret 

næste år, så mød Pileforeningens bestyrelse  fra 29. - 31. oktober i Fredericia - SE MERE HER 

Du finder os sammen med alle de engagerede flettekredse, som har været motoren for at stille 

en KÆMPE stand op, kun med PIL og FLET. De har arrangeret workshops i pil og flet - så 

kom glad forbi 

SES VI?  
 

  

https://www.kreativedage.dk/


 

DEADLINE Pilebladet 98       

Har du annonce, artikel, fletteopskrift, en god oplevelse eller andet, som skal med i næste 

Pilblad 98 - så indsend det SENEST  1. NOVEMBER 2021 

Send til Pilebladet@pileforeningen.dk 

HUSK at næste Pileblad er JULEUDGAVEN - så kom gerne med alt du har, der kan handle om 

jul 

                                                         
 

  

Legat 2021                                

Har du et projekt, en idé eller andet, som du mangler økonomisk støtte til? - Så har du, som 

medlem, mulighed for  at søge Pileforeningens Legat 2021 

SENEST 1. NOVEMBER 2021 

Din ansøgning skal opfylde forskellige kriterier, som du finder på Pileforeningens hjemmeside ( 

se link herunder) - Du kan kun søge hvis du er medlem - og du skal derfor være logget ind for 

at finde legat formularen 

Har du spørgsmål angående legatet - er du velkommen til at skrive til sekretariatet på 



 

sekretariat@pileforeningen.dk  

SØG HER 
  

 

Kaffemøder                             

Har I fået snakket sammen, om hvad I kunne ønske jer, der skulle ske i anledningen af 

jubilæumsåret 2022? 

Hvis du ikke er med i flettekreds, eller hvis jeres flettekreds ikke når at samles inden deadline 

18. november - så skriv gerne selv dine forslag. 

Send dem til formand@pileforeningen.dk 

Du kan også læse bestyrelsen invitation på hjemmesiden. 
 

 

  

Pilefestival og Generalforsamling 2022  

Bestyrelsen har modtaget flere ansøgninger til afholdelse af Pilefestival og Generalforsamling 

næste år. 

Det er fantastisk at så mange er engageret og virkelig gerne vil være med til at sætte sit præg 

på Pileforeningens aktiviteter og events. 

Bestyrelsen er endnu ikke færdig med at behandle de indkomne ansøgninger, og 

fortsætter drøftelsen på næste bestyrelses møde i november 

Herefter vil alle ansøgere modtage direkte svar 

https://pileforeningen.dk/om-pileforeningen/udvalg/
https://pileforeningen.dk/


 

 

  

 

Julegaver?                                  

Skal du glæde en kær ven eller veninde med en dejlig gave - så kan du lade dig inspirere på 

Pileforeningens webshop. 

Det er lige nu rart at have noget for eller på ørerne - f.eks. når man cykler... Her er vores nyeste 

bandana/tubetørklæde rigtig god at have indenunder cykelhjelmen - til blot 40 kr.! 

Eller skal du have græskarsuppe over bål sammen med børnenes spejdere eller måske i 

flettekredsen - så er vores flotte emalje krus praktiske - og går ikke i stykker, hvis det tabes - 

det koster kun 50 kr./stk.  for medlemmer. 

Se mere på PILESHOPPEN 
 

  
 

 

https://pileforeningen.dk/om-pileforeningen/pileshoppen/

