Kom maj du søde milde.....
Det må vist sige at være et fromt ønske i denne tid.
Længes I også efter lidt lunere vinde og varmere forårsdage, hvor alt det grønne tager
mere og mere fat, hvor bier og insekter kæmper om at blive den første til at stikke
snablen dybt i blomsten efter årets første nektar, hvor pilen gror så lystigt med de
grønne skud, at man kan se en ny centimeter for hver dag?
Det gør jeg!
Jeg længes også efter at maj kommer med mere genåbning, så vi kan mødes udenfor til
flettetræf og fletteaktiviteter - det har været et langt år!
Derfor glæder jeg mig ekstra meget til studieturen fredag d 21 maj og flet sammen
dagen d 22 maj i Nordjylland - nu skal jeg endelig mødes med andre medlemmer i
Pileforeningen, om noget vi interesserer os for og kan glæde os over sammen.
Og det glæder både mig og udvalget, at der har været så stor tilslutning til
arrangementerne, og vi vil arbejde videre på flere og lignende aktiviteter rundt om i
landet i den kommende tid.

Har du eller din Flettekreds et godt forslag til den næste studietur, så hører vi gerne fra
jer.
Skriv til sekretariat@pileforeningen.dk
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Det er ved at være sidste udkald for indsendelse af annoncer, artikler eller andre indslag til
næste Pileblad, som når nummer 96 og udkommer i juni.
Send det til Pilebladet@pileforeningen.dk

Deadline er 1. maj - men skynd dig bare - så når det nok at komme med! ;-)

Ude-leg
Har du også bare lyst til at binde, flette og skabe noget udenfor - måske sammen med dine
børn eller børnebørn? - Så kan du finde inspiration til blandt andet en smuk mælkebøtteeller blomsterkrans på Københavns Universitets hjemmeside, ved at følge nedenstående
link.

Du kan eksperimentere med nye ideer og sende fotos af dine ideer og resultater ind til
Pilebladet på pilebladet@pileforeningen.dk
Klik HER

Nyt i Pileshoppen
Hold øje med vores webshop på hjemmesiden Pileshoppen.
Her vil du snart finde en nyhed, der kan friske din garderobe til udelivet lidt op!
Eller læs mere i Pilebladet næste gang.
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