
 

 
 

Den levende 

Landsby 

 

Hygum Hjemstavnsgård 

 

Pilefestival 2020 i historiske omgivelser 

på Hygum Hjemstavnsgård 

 

Vi vil gerne invitere dig/jer til at deltage med en bod i weekenden 

d. 8.-9. august 2020 kl. 10.00-16.00 
Vi håber, du/I har lyst til at deltage og glæder os til et godt samarbejde og en forrygende weekend 

 

De venligste hilsner 

Pileforeningens Festivalgruppe for Pilefestivalen 2020 

og Hygum Hjemstavnsgård 

 

Dine fordele ved at deltage 
 

Praktiske oplysninger 
 

* Fremvis dine varer i de smukke omgivelser på 

Hygum Hjemstavnsgård 

* Gode parkeringsmuligheder 

* Andre publikumsattraktioner med aktivitet på 

Hjemstavnsgården med arbejdende værksteder 

* Gode faciliteter for både gæster og udstillere 

* Rimelig bodleje med mulighed for at vælge 

placering i stort telt eller bodplads uden telt 

* Adgang til bad for dem, som der overnatter i 

eget telt eller campingvogn på pladsen 

* Forhåndsbestilling af morgenmad, 

frokostssandwish og aftensmad 

* Du kan afholde demonstration på egen 

bodplads udenfor - ekstra plads uden beregning 

* Reklamere for dine kommende kurser 

sammen med evt. demonstration af kursusemner 

* Deltagerliste og demonstrations-oversigt kan 

ses på www.pileforeningen.dk 

* Bodholdere medbringer selv borde, telt, mm. 

* Kun salgsvarer + demonstration, som er 

godkendt af Festivalgruppen  

* Adgang til el efter aftale 

* Opsætning fra fredag kl. 16.00, efter aftale 

* Opsætning om lørdagen fra kl. 7.00-9.15 

* Nedtagning om søndagen fra kl. 16.00-18.00 

* Parkering for biler og trailere tæt på 

* Fælles velkomst lørdag og søndag kl. 9.30 for 

bodholdere og hjælpere 

* Medbring gave til Pilefestivalens tombola 

med 2 gaver pr. betalt bodplads  

* Deltagelse på eget ansvar 

* Husk at læse retningsreglerne for bodholdere 

* Entré for publikum voksne/børn 60 kr./30 kr. 

* Cafe m. kage/kaffe i det historiske køkken 

* Der afholdes Pilefestival Flettetræf 2020 i 

dagene inden Pilefestivalen 

 

Tilmelding foregår via www.pileforeningen.dk 

Ved spørgsmål: Emma Kofod Pedersen 

Mail: emma@hyggeflet.dk 

Tlf. 25 76 12 76 

 

Betaling for bod, mad m.m. til Pilefestivalens 

konto åbnes d. 15. juni 

Ved manglende betaling senest d. 22. juli, 

bortfalder bodpladsen 

 

Hygum Hjemstavnsgård, Ribevej 74, Sdr. Hygum, 6630 Rødding 


