
  

 

 

Sol, sommer og festivaller             
Når vi træder ind i juli måned, har der allerede været afholdt ét pilefletter 

arrangement, hvor overskriften er formidling, samvær og håndværk, - var du med 

til flettetræffet i Sagnlandet i Lejre? Har du haft en god oplevelse, så hører vi gerne 

fra dig! 

 

Sidst i juli måned - den 31. juli, kan turen så gå videre til Pilefestival i Bratskov i 

Nordjylland, - og derefter kan du drage til Pilefestival i Sdr Hygum i Rødding den 7. 

og 8. august, hvor også Pileforeningens Generalforsamling afholdes d 7. august. 

Du kan se dagsorden for Generalforsamlingen på hjemmesiden HER eller i 

Pilebladet nr 96 / juni 2021. 

Her kan du også se flere detaljer om de Pilefestivaller, der finder sted i løbet af 

sommeren 

Har du et godt forslag til et sommerbesøg, så skriv til redaktionen på 

sekretariat@pileforeningen.dk 

  

 

  

Indkaldelse til Generalforsamling     
Husk at sætte X i kalenderen til Generalforsamlingen d 7 august i år 

Generalforsamlingen finder sted samtidig med Pilefestivallen i Sdr Hygum. 

http://www.pileforeningen.dk/


 

 

Du kan finde dagsorden på hjemmesiden, hvor du også kan se hvem, der genopstiller til 

bestyrelsen og hvem, der har valgt at stoppe.  

Har du lyst til at deltage i det frivillige arbejde omkring driften og udviklingen af 

Pileforeningen og sætte dit præg på hvor Pileforeningen skal bevæge sig hen de næste 

par år? - Så stil op som kandidat til bestyrelsen - eller som suppleant.  

 

Vi glæder os til at se dig 

 

 

  

 

Husk deadline til Pilebladet 97          
  

Husk de nye deadlines - næste deadline for indlevering af materiale til Pilebladet er 

1. september 2021 

 

Send dit materiale, annonce, artikel, billeder, opskrifter, beskrivelser af oplevelser mm. til 

pilebladet@pileforeningen.dk 

  

  

  

Var du også med?                              
Var du en af de heldige, der var med på studietur til Villerup Herregård d 21 maj i år? 

Så modtager jeg meget gerne et par linjer fra dig, om dine oplevelser fra arrangementet, 

turen, virksomheden, kystsikringen, rammerne med mere... 

Har du fotos fra dagen, så send det gerne med også 

Har du også et par linje og fotos fra flet-sammen-dagen lørdag d 22. maj - så send det også 

http://www.pileforeningen.dk/


 

gerne. 

 

Send det hele til sekretariat@pileforeningen.dk 

   
 

 


