Oktober i smukke farver
Oktober måneds farver er, for mig, orange, brune - ja nærmest hele terrakotta
farvepaletten.
Men her i skrivende stund vælter regnen ned - og farverne er for en tid udvisket
eller helt blæst væk af den tiltagende blæst!
Men også messer og børneaktiviteter er oktober i min kalender.
Halloween kan man synes om hvad man vil - men græskarene er orange og jeg
kan nu godt lide de mange børns forsøg på at udskære sjove og "farlige"
lygtehoveder, der lyser op og pynter ved efterårets mørke aftenture.
I denne måned vil vi også rigtig gerne møde og have kontakt med så mange af jer
som muligt - derfor byder vi, bestyrelsen, på kaffe!
Og så kan vi også mødes i Fredericia fra 29-31 oktober på Kreative Dage messen.
Pileforeningen vil også denne gang være tilstede.
Vi har også et par ekstra deadlines denne gang - så læs glad videre....

Ansøgning til Pilefestival 2022 er NU

Har du eller din flettekreds eller anden gruppe lyst til at afholde Pilefestival næste
år og søge om Pileforeningens støtte hertil, så er ansøgningsfristen IDAG - 1
oktober
Send til sekretariat@pileforeningen.dk - NU

Pilebladet i oktober
Pilebladet 97 udsendes med Bladkompagniet til din postkasse omkring 7 oktober
Husk du altid kan læse de tidligere Pilebalde på hjemmesiden, når du er logget ind

Legatansøgning
Har du et spændende projekt, som du gerne vil søge støtte til, kan du søge
Pileforeningens legat. Deadline er 1 november 2021.
Du kan finde vejledningen til ansøgningen på Pileforeningens lukkede
hjemmeside (som kun er for medlemmer) - Det betyder, at du skal logge på for at
kunne finde vejledningen.
KLIK HER

Jubilæum i 2022
Vi har brug for din mening og byder på kaffe......
Jo den god nok!
Bestyrelsen vil gerne mødes med alle medlemmer, og høre hvad I ønsker af
jubilæumsåret 2022.
Vi har tænkt på hvordan det kunne lade sig gøre, og vi behøver jeres hjælp - så
når I mødes i jeres grupper og flettekredse, så tag en snak om hvad I har af
ønsker og tanker og ser af muligheder - så gir vi kaffen og lidt sødt dertil
Find invitationen med flere informationer på vores hjemmeside HER

Kreative Dage i Fredericia
Kom og besøg de mange kreative og engagerede flettekredse, som er fast bestanddel af
Kreative Dage i Fredericia.
Pileforeningen vil også være at finde sammen med flettekredsenes flotte stande.
I år sker det endelig igen - så kom og vær med 29. - 31. oktober 2021 i Messehallerne i
Fredericia
Se mere om Kreative Dage her

Deadline for Pilebladet 98
Pilebladet for december skal allerede nu planlægges - så husk at der er deadline
for indsendelse af annoncer, artikler m.m. er 1. november til
pilebladet@pileforeningen.dk
Se mere på hjemmesiden HER
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