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I skrivende stund skulle alle gerne have modtaget Pilebladet nr 90 

 
Har du beklageligvis IKKE modtaget det endnu, skal du rette henvendelse til
Bladkompagniet i første omgang. DU finder vejledning og klageformularen på
hjemmesiden HER
Husk at være logget på at aktivere formularen. 
Det er VIGTIGT, at anvende denne formualr til dette formål, da der sendes en
kopi af din klage, direkte til Pileforneingens sekretariat, som kan følge med i
hvor mange og hvorfor der er fejl i leveringerne. 

En god ide, er at sætte en note i din kalender ofr de udgivelsesmåneder,
Pilebladet har. 
Så har du selv styr på hvornår du skal kigge i postkassen. 
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Kreativmesser i Brøndby og Ålborg
Husk du stadig kan være med, når Pileforeningen stiller op med stande på

Kreativmesserne i Ålborg d 29 februar og 1 marts og i Brøndby d 14 og 15 marts.

Du skal kontakte Katja Kreiner på tlf 50 74 44 10 og Lotte Frederiksen på tlf 28 11 56 63 hvis

du vil give et nap med og repræsentere Pileforeningen. Du kan også sidde og flette, vise

hvad du laver eller lave en workshop. Ring til os - det bli´r hyggeligt

Se mere på Kreativmessernes Facebook side HER 

Fribilletter til Kreativ messerne i Ålborg og Brøndby
Vi har modtaget et antal fribilletter til de to messer. ( Se mere ovenfor)

Vi ser gerne at så mange støtter op, kom gerne og hjælp i standen eller besøg messen og

få en snak og bliv inspireret

Skriv om din oplevelse i Pilebladet - det kunne være skønt for dem, der ikke når med!

For at få fribilletten, skal du skynde dig at skrive til Pileforeningen på

sekretariat@pileforeningen.dk 

Skriv dit navn, medlemsnummer og hvilken messe du ønsker at besøge ( Ålborg eller

Brøndby)

Vi trækker lod 20 februar 2020. 

Se mere på Kreativmessernes Facebook side HER 

Vi gør Danmark mindre...
Vi vil gerne give alle medlemmer en mulighed for at deltage og mødes på tværs af landets

åbne vande...

Derfor kan I søge om tilskud på 350 kr hvis I vil være med i arrangement, der kræver kørsel

over Storebælt.

Se mere på hjemmesiden HER

https://www.facebook.com/kreativmesserne.dk
https://www.facebook.com/kreativmesserne.dk
https://pileforeningen.dk/login/kun-for-medlemmer/tilskud-til-bro-afgift/
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HUSK at være logget på for at tilgå siden. 

Skal du med på kursus?
Husk du kan altid finde dit næste kursus på Pileforeningens hjemmeside - Find det HER 

Er du underviser, kan du også få lagt dine kurser ud på siden - kvit og frit!

Skriv til emma@hyggeflet.dk 

 

Skal du flytte eller fået ny mailadresse?
Så husk at skrive dine nye kontakt informationer til sekretariat@pileforeningen.dk

 

Nyt fra Flettekredsene
Se hvad der sker i en flettekreds i nærheden af dig

Se de nyeste fra Brande Flettekreds og Hedepil Flettekreds på hjemmesiden HER 

Har du selv et opslag eller nyt fra jeres flettekreds - så send det gerne til

sekretariat@pileforeningen.dk.

Ud med plastposerne ...
Odder Flettekreds er hurtige og meget kreative.

Læs om deres spændende arrangement i anledningen af Pilens Dag d 2. maj i år

Odder fletterne sætter fokus på bæredygtighed og smider plastposerne ud til fordel for

kli li kk i dk b k i il

https://pileforeningen.dk/login/kun-for-medlemmer/tilskud-til-bro-afgift/
https://pileforeningen.dk/aktiviteter/kurser-i-pileflet/
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klimavenlige og smukke indkøbskurve i pil

Vi glæder os over deres spændende og højaktuelle arrangement. og glæder os til at høre

hvordan det går. 

Tak til Odder Fletterne - og held og lykke 

 
Klik dig videre HER 

Flettetræf 2021
Ja, det er måske tidligt at varsle næste Flettetræf på Brandbjerg Højskole i 2021

Meeeen - vi i udvalget, Lis Napstjert, Ellen Westh og Charlotte Ramsing, vil bare hilse og

sige, at I kan glæde jer.

Vi har kontakt med meget spændende undervisere, og vi forventer at komme med første

appetitvækker i næste Pileblad til april.

Pilebladet nr 91
HUSK - Deadline for indsendelse af materiale til næste Pileblad er 1. marts 2020 til

pilebladet@pileforeningen.dk

Find flere informationer HER 
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