
NYHEDSBREV 

fra Jelling Pileflettelaug 

 

Jubilæum 

Til fletteweekenden 28. og 29. januar 2023 fejrer vi Jelling Pileflettelaugs 20 års 

fødselsdag. I den forbindelse er der planlagt 2 forskellige udstillinger. Dels en 

udstilling, hvor man viser sin første og seneste kurv for at illustrere den udvikling, 

man opnår. Så gør jer klar til at deltage med jeres værker. Og dels en udstilling af 

”den vildeste kurv”. Den skøreste, vildeste eller smukkeste kurv man har skabt. Vi 

udvider på jubilæumsdagen med en time for i forlængelse af frokosten i fællesskab at 

fejre jubilæet. Jelling Pileflettelaug er vært ved lidt godt til ganen. 

 

Kontingent 

Bestyrelsen har besluttet, at kontingent skal være betalt senest 15. september til en ny 

sæson, hvis man fortsat vil modtage indbydelser mm. Beslutningen skal ses som en 

måde at sikre at vi som bestyrelse er fuldt opdateret på, hvem vi har og ikke har som 

medlemmer. Nye medlemmer der kommer til i sæsonen, skal indbetale de 50,- i 

kontingent for at blive optaget på maillisten. 

 

Faste bunde 

Samarbejdet med tidligere leverandør er ophørt grundet store prisstigninger. 

Bestyrelsen arbejder med at finde ny leverandør, så i som medlemmer fortsat kan 

have muligheden for at købe faste bunde til vore flettearrangementer. 

I den forbindelse hører vi gerne fra jer, hvis i ”kender nogen”. 

 

Pilemark/høst 

Som i måske ved, er det mangeårige samarbejde om høst af pil hos Henny og Ove 

ophørt. Da denne aktivitet har været rigtig god for at give jer som medlemmer en fin 

fornemmelse af pilen fra ”jord til bord”, har bestyrelsen haft en drøftelse af, om der 

skulle arbejdes for, at vi som Flettelaug etablerer vores egen pilemark??? Evt i 

samarbejde med Vejle Kommune, som så skulle stille arealet vederlagsfrit til 

rådighed. Bestyrelsen har MEGET brug for, at I tilkendegiver Jeres holdning til 

tanken om egen pilemark. 

 

Køb af pil 

Da vi lige nu har en betydelig (og betalt) beholdning af pil på lager, er der lige nu 

ikke et påtrængende behov for at købe pil hos medlemmer. Man er dog altid 

velkommen til at kontakte Jens Morten for en snak om mulighederne. 

 

Hjemmesiden 

Vi er så heldige at have en dygtig web-master Trine til at styre hjemmesiden 

www.jelling pileflettelaug.dk. På hjemmesiden kan i orientere jer om rigtig mange 

ting. Bl.a program, vedtægter, bestyrelse mm. Gør endelig brug af den og gør den evt 



endnu bedre ved at sende relevante ting til Trine på mortensen.trine@gmail.com. 

 

Jelling 22.10.2022 

På bestyrelsens vegne 
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