
  

 

GODT 25 års jubilæums NYTÅR  

Her på årets første dage, arbejdes der allerede i Pileforeningen. I skal jo ikke snydes 

for en nyheds mail i januar, og en nytårs hilsen      

2022 Bliver et spændende år i Pileforeningen. Vi har 25-års jubilæum. Det skal da 

fejres.  

 

I efteråret har vi haft indsamlet forslag fra jer, og der er heldigvis kommet en del. 

TAK FOR DET. Det er så inspirerende, når der kommer respons på spørgsmål fra os 

i bestyrelsen. 

Mange af forslagene har I kunne læse om i bladet i december. Nogle af forslagene 

har vi straks kunne starte med at arbejde videre på og andre håber vi, at kunne 

imødekomme i årets løb. 

Bestyrelsen har pt. planlagt at afholde et heldagsmøde i januar og arbejde med 

mange af de ting som rør sig. Vi håber virkelig, at det kan lykkes, men som så meget 

andet der skal afholdes fysisk, så er Corona jo desværre fortsat en medspiller, som 

vi må tage højde for. 

Jeg håber virkelig, at vi kan ses i bestyrelsen i denne omgang. Det er bare 

anderledes og mere dynamisk, når man mødes fysisk og vi har endnu ikke haft 



muligheden i den nye bestyrelse. 

Når der kigges fremad, så kan jeg ikke helt undgå også at se tilbage. 

At få lov til at blive formand for den nye bestyrelse, er en fornøjelse. Der er meget at 

se til, heldigvis er der både Jan og Charlotte, som har styr på det praktiske. Der er 

mange ting at lære, hvem plejer at gøre hvad, hvornår er der deadlines, findes der 

procedure osv.  Men det er jo godt at blive klogere og kunne tage det med sig ind i 

fremtiden og ændre på. 

  

Noget andet som fylder, er leveringen af vores Pileblad. Hvor er det frustrerende at 

være medlem og ikke modtage sit blad. Jeg kan desværre kun sige, at jeg selv 

personligt kender det, og at vi i Pileforeningen gør hvad vi kan. Det er noget vi 

arbejder med hele tiden. Det må være fordi, at vi er så glade for vores blad at vi 

bliver så irriterede over det ikke kommer, og det er jo herligt, at vi holder af bladet. 

Bliv ved med at rykke via hjemmesidens klageformular og kontakt os, når det ikke 

virker - også i det nye år. 

Jeg ville sådan ønske, at jeg kunne sige 2022 blev et år uden forsinkelser og 

manglende leveringer, men det ligger desværre ude for mine hænder. 

  

Når nu Corona forhåbentlig slipper sit tag i vores hverdag, så håber jeg, at 2022 

bliver et år som vi alle vil kunne huske som et fantastisk jubilæums år, hvor vi 

virkelig kunne fejre vores fælles interesse via en masse aktiviteter.  Jeg drømmer 

om, at vi kan mødes lokalt og nationalt, hvor vi kan markerer Pilens dag 

landsdækkende, studieture, onlinekurser/ foredrag på tværs af landet, så vi bringes 

tættere sammen hver for sig, et brag af en jubilæumsgeneralforsamling, hvor vi kan 

dyrke vores passion for pileflet i fysisk fællesskab, gode tilbud og Pilefestivaller, 

markeder og andre aktiviteter. Alt det som I gør, der gør os til en aktiv forening. 



 

  

Til slut, inden jeg springer i flyverdragten for at starte på årets høst, efter en perfekt 

frostperiode, vil jeg på bestyrelsens vegne ønske jer alle et rigtig godt og aktivt 

nytår, med håbet om at vi / I kan ses en masse i 2022. 

  

GODT NYTÅR 

  

Lotte Frederiksen, Formand 

  

  

 

Pilebladet deadline 1. februar  

Skal du have dinannonce, din boganmeldelse eller dit indslag med i næste 

Pileblad, så er deadline for indsendelse d 1 februar 2022 

Bladet udkommer primo marts 

 

Se mere på hjemmesiden HER 

Bestyrelsesmøde        

Som beskrevet i nytårshilsen ovenover, mødes bestyrelsen til første FYSISKE møde 

lørdag d 15 januar 2022 
Har I spørgsmål eller ting, I gerne vil have bestyrelsen til at drøfte, så skriv til 

formand@pileforeningen.dk 

snarest muligt 

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


 

 

  

 

Invitation                     

Pilefestival og Håndværk - før og nu 

21.- 22. maj 2022 

Sdr Hygum Hjemstavnsgård og Vejen Flettekreds 

Læs mere på hjemmesiden 
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