Nyhedsbrev fra Jelling PilefletteLaug, april 2018
Ny bestyrelse
Heidi Jähne er valgt til nyt bestyrelsesmedlem, og vi har
holdt bestyrelsesmøde, for at få fordelt opgaverne på ny.
Heidi er vores nye sekretær, og af samme årsag vil
invitationer og nyhedsbreve komme fra hende. Derudover
vil Connie fremover være den, der sørger for at låse op,
når vi mødes til flet. Ikke overraskende er der flyttet rundt
på en del opgaver, og vi gør hvad vi kan, for at få det hele
til at fungere. Skulle der alligevel ske en smutter eller to,
håber vi på forståelse og overbærenhed fra jer, - for vi gør
det bedste vi kan 
Velkommen i bestyrelsen, Heidi!

Har du lyst til jernalderpileflet?
I weekenden den 2.-3. juni holdes der
Jernaldermarked i Vingsted. Brogede skarer af
jernalderhåndværkere vil arbejde rundt i
landsbyen med træhåndværk,
bronzestøbning, smedning, glasperler, ben og
horn, vævning og plantefarvning, pottemageri,
rebslagning, skind og læder – og ikke mindst
kurvemagerhåndværk. Alt sammen krydres
med madlavning over bål, sang og musik,
dramatisering og forskellige optrin.
Anne Sørensen og jeg selv er med begge dage,
men for at give kurvemageriet lidt mere
volumen og mangfoldighed ville det være
rigtig godt med flere pileflettere. Måske
kunne vi blive nok til at kunne tilbyde små
fletteaktiviteter for de besøgende – og ellers
bare vise noget af mangfoldigheden indenfor
pilehåndværket. Så er der nogle friske
pileflettere, der kunne have lyst til at være en
del af det? Måske kun nogle timer, evt. en af
dagene – og hvis man bare ikke kan lade være,
begge dage. Lørdag er det i tidsrummet kl. 1017 og søndag kl. 10-16. Vingsted søger for
telte og opblødt pil – og forplejning undervejs.
Jeg tænker der optimalt kunne være 5-6
flettere i gang.
Interesserede må gerne kontakte mig – enten
på mail: ghr@jellingnet.dk eller mobil:
21660768.
Bedste hilsner Gert Hougaard Rasmussen

Forslag om køb af tæpper, for at holde pilen
fugtig
Til generalforsamlingen kom der forslag om, at
vi kunne købe nogle tæpper. Hvis
pilebundterne bliver dækket til af våde tæpper,
vil pilen være mere fugtig resten af dagen.
Vi har på bestyrelsesmødet vurderet, at den
praktiske del af forslaget er for omstændigt.
Våde tæpper er tunge, det vil give en del vand
på gulvene i vindfanget, og tidskrævende at
tørre op og få fejet efterfølgende. Derudover er
det også en opgave for sig, at få en stor portion
våde tæpper hjem i bilen, hvor kan de tørres
osv.
Men det ændrer jo ikke på, at pilen godt kan
tørre ud, når vi fletter i Multihallen. Derfor vil vi
fremover opfordre til, at vi alle bliver bedre til
at stramme stripsene på pilebundterne, når vi
har hentet pil i vindfanget. Vi vil også fra gang
til gang vil vurdere ud fra vejret, om pilen skal
være udenfor.

Ved deltagelse på markeder…
Vi gør opmærksom på, at vi meget gerne vil henvise til
begivenheder rundt omkring, men at vi ikke er medarrangører for begivenhederne.

Lidt om vores kultur…
Vi forsøger at gøre hvad vi kan, for at det skal være rart
at flette sammen med os i Jelling PilefletteLaug. Vi er
glade for, at der generelt er stor hjælpsomhed imellem
os. Vores indtryk er, at mange har netværk i
foreningen, og har styr på, at det er helt ’okey’ at bede
om hjælp til de forskellige fletteteknikker. Vi skal også
være opmærksomme på, at nogle også har et frirum,
når vi samles, og det skal der også være plads til.
Derfor er det også i orden at sige fra, hvis et medlem
kommer og beder om hjælp. Henvis gerne til en anden,
der kan hjælpe. Baggrunden for at fordybe sig i flet er
naturligvis individuelt, men en stresset arbejdsuge kan
ofte være grundlaget for, at nogle ser frem til
fordybelsen og den indre ro, i forbindelse med flet.
Østjysk Dyrskue i Horsens
Fredag d. 15. juni og lørdag d. 16. juni er der Østjysk
Dyrskue i Horsens. Der er mulighed for at købe en
stand (10 kvadratmeter 500 kr., med el 700 kr.), sælge
sine ting, og sidde og flette pil. Hvis det har interesse,
så kontakt Lene på markussen@jellingnet.dk for
nærmere oplysninger.
Bemærk, at der er tilmeldingsfrist d. 15. maj.

Om betaling
For at gøre arbejdet nemmere for
Connie, er det vigtigt at oplyse:
- hvilken dato du betaler for
- hele dit navn
- hvis du betaler for træbunde
Vær sød at overholde betalingsfristen,
som er 2 dage før vi mødes

DATO

Fordeling af pil
Ved generalforsamlingen blev der spurgt ind til,
om det er muligt at dele pilen op, når vi fletter 2
dage i træk. Det mener vi ikke er aktuelt, bl.a.
fordi vores forbrug ofte er større den 1. dag (hvor
mange skal stage op osv.). Derudover er der
somme tider sorter med få bundter i, og der vil
det være synd at gemme halvdelen til næste dag.

Kalender
foråret 2018 STED
EMNE

Lørdag d. 7. april 2018

Fri flet

Hallen i Gadbjerg

Lørdag d. 8. og søndag d. 9.
september 2018

Begynder kursus
Fugle fodre huse
Kurv på catalansk bund
Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 6. oktober 2018
Flet til kl. 17.00

Genopfrisknings kursus for
begyndere
Teknikker i sideflet: engelsk flet,
pølseflet og slewing
Fri flet

Multihallen i Kollerup

Søndag d. 4. november 2018

Jule flet
Børneflet
Fri flet

Lørdag d. 17. november 2018
Lørdag d. 5. januar 2019
Lørdag d. 19. og søndag d. 20.
januar 2019

Pilehøst hos Henny
Evt. pilesortering hos Jens Morten

Multihallen i Kollerup

Henny i Bredsten
Jens Morten i Jelling

Begynderkursus
Mandeflet
Æselkurv
Firkantede kurve
Flet i frisk pil
Fri flet

Multihallen i Kollerup

Søndag d. 24. februar 2019

Genopfrisknings kursus for
begyndere
Rangle flet
Bark
Burkina flet
Fri flet

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 16. marts 2019

Opstagning på fast bund
Kurv med polsk lukning
Stole af stubbe
Inka bund
Fri flet
Generalforsamling

Multihallen i Kollerup

Lørdag d. 30. marts 2019

Fri flet

Multihallen i Kollerup

