
  

 

 

 

Sommerhilsen i august                   

Tja, i skrivende stund ser vejret ikke for sommerlovende ud - men lige om 

lidt (7.-8. august) er der Pilefestival og Generalforsamling i Sdr Hygum ved 

Rødding. 

Vi er mange, der glæder os til at være sammen over pile- og kreative 

aktiviteter igen, og også finde den næste bestyrelsessammensætning til 

Generalforsamlingen. 

 

Har du mon lyst at være med til at forme og vise vejen for de næste par år i 

Pileforeningen? - Så mød op til Generalforsamlingen d 7 august eller send 

dit kandidatur med fuldmagt med til en, der deltager, eller til send til 

sekretariat@pileforeningen.dk hurtigst muligt. 

 

  



 

Har du oplevet noget spændende?   

Har du i løbet af sommeren oplevet noget sjovt, spændende eller andet, som du har lyst at dele 

med andre pilemedlemmer, så send det til Pilebladet@pileforeningen.dk 

Så laver vi et fint indslag til næste pileblad, der udkommer i oktober. 
 

 

  

 

Husk deadline til Pilebladet             

Næste Pileblad ( nr 97) udkommer til oktober. 

Så har du noget, der skal i bladet, skal vi have modtaget det SENEST 1. september 2021. 

Send til pilebladet@pileforeningen.dk 
 

 

  



 

Pilefestivaller 2022                           

Vil du og din flettekreds lave en Pilefestival næste år - og samtidig lægge hus til 

Generalforsamling? - Så skal I søge om hjælp til arrangementet hos Pileforeningen. 

Vi kan hjælpe med vores erfaringer i planlægningen og budgetlægning. 

Der er ansøgningsfrist d 1 oktober 2021 - men har I interesse, så tøv ikke med at kontakte os på 

sekretariat@pileforeningen.dk 
 

 

 

  

 

En juleopskrift?                                

Jo jo - der er længe til jul - men har du allerede nu en ide til fletteopskrift eller vejledning til 

juleflet, som du vil dele og have i Pilebladet - så er det nu du kan begynde... 

Tag billeder og send lidt tekst - så forvandler vi det til indlæg i Pilebladet til enten oktober eller 

december. 

Skriv til os på redaktionen på pilebladet@pileforeningen.dk 
 

 

 

  



 

Var du med på Flettetræf på 

Brandbjerg?                                    

Så husk at sende dit holds beskrivelse af jeres workshop senest d 1 september til 

pilebladet på pilebladet@pileforeningen.dk 
 

 

 

  

 

Forny dit medlemsskab til 2022!     

Sidst i august vil du blive opkrævet kontingent for næste medlems år 2021/2022. 

Det koster blot 350 kr. for et helt år - hvilket er mindre end 1 kr. om dagen! 

Gør det nemmere for både os og dig selv, - opret din kontingent betaling til automatisk 

betaling via PBS. Så fornyes dit medlemskab automatisk hvert år. Har du spørgsmål til dit 

medlemskab, din betaling eller andet - så kontakt sekretariatet på 

sekretariat@pileforeningen.dk  
 

 

 

 

  
 

 


