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En dejlig påske 

Jeg håber, at I alle har nydt påskedagene med både sol og regn, blide briser og rivende 

rusk. 

At vi skulle slutte påsken af med at lave snemænd - var alligevel nok lidt uventet.  

Siden sidste nyhedsmail har jeg modtaget flere dejlige mails fra jer, med informationer 

og opskrifter med mere, som medlemmerne gerne vil dele med jer. Det er utroligt dejligt, 

som redaktør, at I læser foreningens nyhedsmails og bruger dem aktivt sammen med mig.   
Tusind tak! 

 

Før påske afholdte bestyrelsen møde via Zoom. Vi er blevet rigtigt gode til teknikken her, og 

disse digitale mødemuligheder, gør at vi kan afholde møder oftere, ( hvis nødvendigt) - og ikke 

mindst af kortere varighed.  

Vi har en oplevelse af, at Pileforeningen ikke er afhængig af lokalitet og geografi - og at alle 

kan være med i foreningens frivillige arbejde, med det, man nu kan.  

Vi er ikke ens i bestyrelsen, og det gør det til et utroligt konstruktivt og inspirerende netværk at 

være del af.  

Har du lyst til at vide mere om vores arbejde i bestyrelsen, kan du skrive til 

formand@pileforeningen.dk eller til sekretariat@pileforeningen.dk 

 

 

 

I denne nyhedsmail kan I blandt andet læse om sommerens festivaller, opskrift på smukt 

hamsterhjul, afprøvning af Carlisle kurven, studieturen til Villerup Gods 

https://mailchi.mp/e576fc781689/nyhedsmail-april-2021?e=a5eac417e7


 

 

 

 

  

                                        

 

Sommerens festivaler               

Det ser ud til at sommerens pilefestivaller og pile-arrangementer rundt om i Danmark, er vel 

igang med planlægning og forventelige åbninger 

På hjemmesiden, kan du altid holde øje med seneste nyt om de enkelte festivaller og 

arrangementer. 

Marker disse datoer i jeres kalender 

Flettetræf i Sagnlandet Lejre 19.-20 juni, 

Bratskov Pilefestival  31 juli, 

Pilefestival i Sdr Hygum 7.-8. august  

Se mere på hjemmesiden  
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Succes med studietur                 

Det er helt vildt fantastisk! Verner, Lotte og jeg har modtaget så mange positive 

tilbagemeldinger på vores tur til Villerup Gods d 21 maj i år 

Foreningens mail bakke har glødet! 

Vi har modtaget flere interesserede end der i første omgang var afsat plads til jf Corona 

restriktioner. 

Nu ser det ud til at vi får mulighed for at åbne yderligere op for antal deltagere. 

Verner og Villerup Gods arbejder i skrivende stund på at få tilladelse igennem hos 

"Coronamyndighederne", og herefter vil alle der er tilmeldt - og alle der står på venteliste, få 

direkte besked om indbetaling af deltagergebyret.  

Hvis du ikke længere ønsker din plads - skal du derfor rette henvendelse til 

sekretariat@pileforeningen.dk - hurtigst muligt, så en anden kan få mulighed for at komme 

med. 
 

 

 

 

  



 

Verdens ældste kurv                  

I har sikkert set opslag mange steder og læst om det fantastiske fund af en oldgammel kurv 

udgravet i Jerusalem 

På hjemmesiden kan du læse Anne Eklöfs beskrivelse af det fantastiske fund. Tusind tak, 

Anna. 

Klik her  
 

 

  

 

Påskesjov med hamsterhjul      

Solveig Langballe har sendt fotos af nogle fantastiske flotte og kreative kreationer med til 

påsken, med afsæt i hamsterhjulet 

På medlemssiden kan I se Solveigs flotte kreationer 

Tusind tak , Solveig  

Husk at logge på først 

Klik her  
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Forsøg med Carlisle kurven?    

Vi opfordrer jer hver gang til, at I sender jeres erfaringer og billeder ind af flettede projekter 

og forsøg. Sidste gang gik opfordringen specifikt på Carlisle Kurven, som Steen Madsen så 

detaljeret beskrev i Pilebladet 95.  

Susanne Kammp sendte straks hendes tidligere forsøg på kopi af netop Carlisle kurven - og 

på hjemmesiden kan I se hendes flotte kurv. Tusind tak, Susanne. 

Du skal logge ind på medlemssiden - så finder du den der 

Klik her  
 

 

 

  

Pileforeningen på Instagram           

Bestyrelsen har valgt at oprette en Instagram profil for Pileforeningen 
Det bliver i første omgang sekretariatet, der administrerer profilen og det vil blive 

annonceret på hjemmesiden, i Pilebladet og via nyhedsmailen, når den "går i 

luften" 

 

Har I tips og tricks til brugen af Instagram, så skriv til 

sekretariat@pileforeningen.dk  
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HUSK                       

Deadline for indsendelse af materiale - artikler, annoncer, opslag med mere - til næste 

Pileblad, er 

1. maj 2021 

Næste Pileblad er nr 96 i rækken, og udkommer primo juni måned 

Vil du se alle deadlines og udgivelsestidspunkter - så tjek bagest i Pilebladet eller klik ind på 

hjemmesiden HER 
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