
Nyhedsbrev. 

Med dette nyhedsbrev ønskes alle medlemmer en Glædelig jul og et godt Nytår. Samtidig siger 

bestyrelsen tak for det gamle år. 

Pilehøst 

En flok dygtige medlemmer høstede i november pil hos Henny. Det var flotte og velsorterede 

273 kg, der blev sat til tørring. Vi mangler dog stadig at få sorteret en mindre mængde fra 

høstdagen. Derfor opfordres du til at afsætte tid af lørdag 04.01. hos Jens Morten. 

OBS kl 9.30 på Gl. Viborgvej 12, 7300 Jelling 

Medbring selv kaffe/the + krus 

Lille suk fra kassereren 

Hvis I betaler for deltagelse på en flettedag med Mobile Pay, SKAL i gøre det senest torsdag før 

arrangementet, så Connie kan få betalingen registreret og dermed undgå for meget bøvl på 

selve flettedagen. Og husk at skrive, hvem der betaler. TAK 

Pilebeholdning 

Jelling Pileflette laug har været så heldige at kunne købe pil fra flere medlemmer. Vi køber kun 

pil, der er velsorteret. Men det betyder også, at det kan opleves uensartet, når det lægges frem 

til flettedagene, da det kan stamme fra forskellige avlere eller forskellige år, hvilket spiller 

væsentligt ind på f. eks farven. Vi er stadig interesseret i at købe evt overskud fra medlemmer. 

Kontakt venligst Jens Morten på 40285199. 

Undervisere 

Vi vil gerne opfordre til, at man henvender sig til bestyrelsen, hvis man har lyst til at prøve 

kræfter med undervisning. Evt som ”føl” sammen med lidt mere erfarne undervisere. Vi er til 

stadighed interesseret i at brede ”ansvaret” for driften af Jelling Pileflette laug ud på mange 

hænder. 

Mesterbagerne 

Tusind tak til Jer, der i tidens løb har bidraget med kager til vore arrangementer. Vi er ikke altid 

gode til at få det sagt, men nu skal der lyde en STOR TAK. 

God stil 

er når I kommer i god tid til arrangementer, så alle hjælper hinanden med at gøre klar til dagen. 

Og ved afslutning på en flettedag hjælper færdig med det hele. Eller byder ind med lidt 



oprydning, hvis I skal gå før tid. Og i øvrigt er væbnet til tænderne med godt humør og 

hjælpsomhed. (Hvad I som regel også er!). 

Hjemmeside 

I opfordres til at bidrage til Jelling Pileflette laugs hjemmeside med billeder eller andet. 

Udstilling 

På vore flettedage i Kollerup er det dejligt, hvis der er ting på udstillingen, der kan inspirere 

andre. Hold Jer ikke tilbage. ”Skæverter” er en del af livet, - også som kurvefletter, så de må 

også gerne komme frem i lyset. 

Medlemmer 

Vi bliver tilsyneladende ved med at vokse i antal. Tak til Jer alle for at være med til at tage godt 

imod nye medlemmer, der starter hos os. 

 

 

  


