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Vi ønsker alle våre medlemmer et riktig godt nytt 
quilteår! 

 

 

  

Margun Vatshelle sitt teppe sydd av byttefirkanter. 
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 Leder fra styret 

 

Nytt år og nye 

muligheter….. 

 
Godt nytt år, alle 

Quiltevenner! 

 
 Et nytt ubrukt år ligger foran 

oss… 

Hva skal vi finne på? Hva skal 

dette året bringe? 

Jeg går ut av styret dette året. Nå 

har jeg vært med i to år, og har hatt 

det supert. 

Da jeg gikk inn i styret var det for 

å bli bedre kjent med 

organisasjonen og hva som 

foregikk. Kan gjerne innrømme at 

jeg mest av alt ville bli kjent med 

”jenter” som hadde de samme 

interessene som meg selv. Da jeg 

begynte kjente jeg nesten ingen, og 

det er ikke alltid like lett å bli kjent 

på et medlemsmøte selv om vi har 

noen flotte medlemmer. 

At det skulle bli sååå givende 

hadde jeg ikke turt å håpe på…… 

Nå er jeg på hils med de fleste, og 

jeg har fått mange flotte venner. Er 

blitt med i en ”bie” som heter ”den 

gylne sprettekniv”. Jeg har fått 

venner som vil vare livet ut og 

dette takket være styrevervet.  

Sitter du og lurer på om du vil ta 

en jobb i styret, så ikke lur lenger. 

Det kan anbefales på det sterkeste! 

Jeg tar meg et år pause nå, men vet 

at jeg sier ja til to nye år om jeg 

blir spurt en annen gang. 

Takk for meg; -) 

  

Hilsen Immen 
    
  Bilde til høyre: 
Håndlaget sengeteppe; Immen 2012. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i  

Februar er 

29.januar 
 

Neste møte tirsdag 

12.februar kl 19.30 

Årsmøte 

 

Stipendforedrag av  

Astri Ese Hole 
 

Butikk: Lappe-Loftet 
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Velkommen til sylørdag til Barneklinikken! 

 
Nå inviterer vi til sydugnad til Barneklinikken igjen. Vi får holde til i kantinen til Sparkjøp på 

Kokstad. Det blir lørdag den 16. februar – så sett av dagen! ”Tepper til glede” har mange stoffer, 

eller du kan ta med noe hjemmefra.  

Dette er hyggelige sydager. Vi får være sammen og gjøre det vi liker, og så lager vi noe som vil 

glede syke barn. Det trengs ikke mye syerfaring for å være med. Og så kan vi alltid spørre 

hverandre om sytips eller hjelp med hvilke stoffer som passer best sammen.  

Når det nærmer seg, kan det være greit å få beskjed om hvem som kommer, slik at vi vet sånn 

noenlunde hvor mange vi blir. Vi starter rundt kl 10 og holder på til bortimot 16.00. Ta med 

nistemat, så ordner vi med te/kaffe, og at det blir kake til kaffen.  

Ta kontakt om det er noe du lurer på: 

 

Anne Helen Jacobsen 
Anna S. Hundal – tlf 45 21 86 17   e-post: annasyhun@gmail.com 
 

 

 

Vårens program i Bergen Quiltelag; 
 

8. januar  
Foredrag v/ Marianne Bucher Johannessen 

 

12. februar  
Årsmøte 

Stipendforedrag v/Astri Ese Hole 

 

19.mars (obs datoen!) 
Vi får besøk av Kristina Aas. 

Tekstilkunstner fra Kunsthøgskolen. Vil snakke litt om hvordan hun jobber med tekstiler. Nye 

måter å bruke tradisjonelle tekstiltyper på, og litt om hvor tekstil er i kunstfeltet i dag. 

 

9.april 
Symøte 

 

14. mai 
Vi får besøk av Grete Smedal fra Designfellesskapet. 

 

Byttedag. En fin anledning til å rydde i stoffhyllene. Har du en stoffbit du vil bytte bort? Ta med 

deg stoffer som du ikke får brukt og bytt med noen andre. 

 

11.juni 

Sommermøte 

Kurvfest, loddsalg og uhøytidelig konkurranse. 
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Eidsvågbakken 1, 5105 EIDSVÅG 
 

Tlf  93 25 32 33 
 

e-post: anne@quiltestallen.no 
 

 

Med en Gammill longarm quiltemaskin 
kan jeg quilte/tråkle teppet dit. 

 

Du kan velge mellom  
forskjellige mønstre,  

enkle og mer kompliserte. 
 

Jeg hjelper gjerne med å finne tråd 
og mønstre som passer ditt teppe. 

 
Ring for avtale 

 

Anne Toppe Myrdal 
 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Vi har mottatt  en mail fra  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

som frister med: 

 

Minnesota, USA 
QUILT OG SIGHTSEEING TUR  
 9-19 juni, 2013 

 

 For mer informasjon, se 

 hjemmesiden: 
 www.trilliumtoursllc.com 

 

 

 

 

mailto:anne@quiltestallen.no
http://www.trilliumtoursllc.com/
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 
           

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

STORT  JANUARSALG  STARTER 

 ONSDAG  2.JANUAR!!! 

 

                        KURS, se blog: 

         http://annekarisquilt.blogspot.no 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

SIGNES LURE HJØRNE 

 

Tema: Mer om quilting 
 

1 - Det kan være veldig dekorativt å velge en tråd med litt farge på når du skal quilte på lys 

bakgrunn. F. eks. lys grå på hvitt. Quiltingen synes bedre og blir et dekorelement, og du ser bedre 

hvor du har vært mens du syr. 

 

2 – Hvis du bruker samme farge over og under når du frihåndsquilter, blir det mindre synlig hvis 

trådspenningen ikke er helt korrekt. 

 

3 – For å få innstilt trådspenningen best mulig, bør du alltid prøvequilte litt på en prøvelapp med 

noenlunde samme stoffer (over og under) og vatt. 

 

4 – Å quilte med samme flerfargete tråd over en hel overflate kan gi spennende virkning. Lyse felt 

på tråden synes godt på mørke stoffet og vice versa. Og du slipper å skifte overtråd til stadighet. Du 

bør da også bruke samme quiltemønster over hele overflaten. 

     

http://annekarisquilt.blogspot.no/


Lappenytt nr. 168/2013   ✄  Side 6 

Stipend-tur til første ‘International Quilt Festival’  i  Galway, Irland 

 
7 – 11 juni 2012 skulle det for første gang arrangeres internasjonal quiltefestival i Galway på 

vestkysten av Irland.  Da BQL minnet om søknadsfrist for stipend i 2011, bestemte Åse Monsen og 

jeg oss for å søke stipend. Vi hadde allerede bestemt oss for å dra til Galway. Vi ble veldig glade da 

vi fikk tildelt stipend, tusen takk til BQL.  

Undertegnede har feriert i Irland og Galway for mange år siden, og en tur tilbake fristet veldig, 

spesielt siden det nå skulle være quiltefestival der.   

Festivalen  ble arrangert av Jim West, en utflyttet ire  

bosatt i USA og som arrangerer quilteturer over hele 

verden. Web-siden for festivalen  annonserte med 

forskjellige pakketurer i hans regi,  bl.a. en som gikk 6 – 

11 juni, noe som var midt i blinken for oss. Flybilletter og 

pakke som inkluderte 4 overnattinger, 3-dagers pass og 

transport inkludert, ble bestilt og betalt.  Noen uker etterpå 

begynte Åse å telle dager/overnattinger, 6 til 11 er 5 netter 

ikke 4 som det sto i pakken. Mail ble sendt til arrangøren,  

de oppdaget feilen, men kompenserte med en gratis 

overnatting i Dublin!  

Da dagen for avreise kom, var Securitas i streik, så vi hadde undersøkt og fått beskjed om at vi 

måtte stille tidlig på Flesland.  Iom at vi skulle med første fly til København, for flybytte der til 

Dublin, var vi på  Flesland kl. 04:15 og innsjekking startet 04:30.  Security skulle åpne kl 05:00, 

men  vi var gjennom 04:50 og har aldri opplevd så lite folk i sikkerhetskontrollen – 5-6 personer før 

oss. 

Vi traff – som avtalt - 3 andre norske damer på flyet fra København til Dublin. På flyplassen skulle 

vi 5 bli hentet og fraktet til hotellet. Litt spendt var vi jo, men det var ingen tvil da vi kom ut i 

ankomsthallen. Der sto en sjåfør med en diger plakat med ‘Torbjorg Stegen’. 

Det var  54 km til Dublin Fitzpatrick’s Castle Hotell i 

Darkey  som er i utkanten av Dublin.  Et eventyrslott i 

rosa og hvitt. Slottet er fra 1741 og har vært hotell siden 

1971 «Outstanding four star hotel since 1971» ifølge 

hotellets egen brosjyre.  

I resepsjonen satt en representant fra festivalen, så dette 

lovet bra. Middag var reservert til oss på Dungeon bar 

og resturant i kjelleren. Der var vi, 8 amerikanske 

damer + 4 italienere som også var en del av ‘vår’ 

gruppe.  Det viste seg at vi hadde fått oppgitt litt 

forskjellige tider for henting neste dag- de varierte fra 

08:00 til 10:00. Det kokte ned til at vi ble hentet med buss kl. 08:30 og kjørte via Dublin, hvor vi 

hentet 25 amerikanske damer til, før en liten sightseeing tur rundt i Dublin.  

 

Så bar det vestover og sightseeing tur tvers over Irland. Sjåføren fortalte underveis om kultur, natur, 

historie og folklore.   Bl.a. legenden om the Fairy tree som vi kjørte forbi  mellom Limeric og 

Ennis. Der bodde feene og da motorveien skulle bygges måtte den flytte 10 fot pga treet. Irer er 

overtroiske og tror på feer og alver. Ingen arbeidere ville sage ned treet, så veibyggingen ble utsatt i 

3 år! Men så kom en mann fra Ennis og sagde ned treet med motorsag. Legenden sier at innen 6 

måneder var treet tilbake igjen, men ingen visste hvor det ble av mannen. 

 

 Denne turen på tvers av Irland hadde vært fantastisk i sol og fint vær, men denne dagen åpnet 

himmelens sluser seg og det pøste ned hele dagen.  Vi besøkte Cliffs of Moher , som stuper loddrett 

ned i Atlanteren 200m under, i lavt skydekke og regn.  Inne på dametoalettet der var det noen 

spanjoler som tørket skoene i hånd-tørkeren!  
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 Vi var også innom Lisdonnvarna som arrangerer  

‘Matchmaker  festival’ hvert år. Det reklameres 

med at dette  er verdens største ungkarsfestival. 

 

Vel fremme i Galway  (fremdeles i øs pøs) ble vi 

kjørt til Galway Bay hotell hvor vi 5 norske skulle 

bo. På hotellet hadde de en stor Jim West gruppe – 

men ikke våre navn på noen liste.  Da ble vi litt 

paff.  Mannen i resepsjonen lette og lette, men nei,  

vi sto ikke oppført på noen liste. Heldigvis hadde 

jeg vært forutseende nok til å be om et telefonnr  

vi kunne kontakte hvis det skulle være noe, og det fikk vi bruk for nå.  Mannen i resepsjonen var 

utrolig imøtekommende og hyggelig  og ringte til sekreteriatet  for festivalen. Der fikk han opplyst 

at de hadde flyttet oss til er hotell inne i Galway!!  Han fikset en maxi taxi som kjørte oss til Pillo 

hotell, og der sto de klar med nøklene og ventet på oss da vi kom. Det hadde vært utrolig kjekt om 

noen hadde informert oss om at vi var flyttet til et annet hotell før vi dro, de hadde tross alt  mail 

adressen til to av oss.  

 

Åse Monsen og jeg hadde meldt oss på -  og betalt for -The Grand Reseption om kvelden. Det var 

den offisielle åpnings sermonien med fest-middag. Ikke et eneste sted kunne vi finne at var det 

opplyst om når den skulle begynne. Vi snakket med andre deltagere i løpet av bussturen, og der 

varierte også klokkeslettet de hadde fått opplyst fra 17 til 19. Vi kom til Pillo hotell kl 19, og var da 

både slitne og irriterte, så det ble ingen Grand Reseption på oss (billetten ble heller ikke refundert) 

Vi hygget oss med god middag på hotellet sammen med våre norske venner istedenfor.  

 

Fredag morgen ble vi vekket av telefonen kl 06:00. Vi hadde ikke bestilt noen vekking. Det viste 

seg at det var bestilt fellesvekking for alle som reiste med 

Jim West!  Nok engang kjekt å få vite om på forhånd. Det 

skulle gå Shuttlebuss til Quilters Village, men når?? Vi 

savnet en oppslagstavle på hotellet med bl.a. shuttlebuss 

tider og litt info om festivalen. Shuttle buss og shuttle buss 

fru blom. Så vidt vi kunne finne ut gikk den et par ganger 

om morgenen og et par ganger om ettermiddagen.  Vel 

fremme på quiltefestivalen sto vi over 1 ½ time i kø for å 

registrere oss. Det var kun 5 i registreringen, og både de 

som skulle på kurs, på utsillingene , registrere seg for å få 

dagspass og i butikkene  måtte stå i samme kø!  De hadde 

laget skillevegg i køen vha mange quilt, så det var masse å se på mens vi sto i kø. Herolden ropte ut 

informasjon. Det var også studenter som underholdt med irsk folkemusikk, så tiden gikk nå egentlig 

fort i køen likevel. 

 

Det var litt få butikker i butikkområdet. Vi snakket med flere 

butikkinnehavere og fikk inntrykk av at siden dette var første 

gangen, så var det mange butikker som ville se hva det var og derfor 

ikke hadde meldt seg på. Det var flere butikker som solgte tweed 

stoffer på samme måte som quiltebutikker selger stoffer – i pakker 

med kvadrater, ‘jelly rolls’ og 12’’ stykker.  I tillegg var det flere 

som hadde stoff med trykte keltiske/irske motiver. Det er tydeligvis 

veldig populært. Det som var av andre butikkene var litt 

‘gammeldags’ syns jeg  – litt sånn 90 talls.   
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Et hederlig unntak  var en utrolig flott bokhandel med 

hyllemeter på hyllemeter med quiltebøker i alle varianter og 

teknikker. Den var utrolig flott – bare fargene når du så den 

litt på avstand var et kapittel for seg. 

Det virker  gjerne ut som det var bare ‘negativt’  å si om 

festivalen, men det gjelder bare organiseringen -  ikke 

utstillingene.  

 Det var mange og utrolig flotte utstillinger med god plass og 

det gikk greit å fotografere store quilt: 

 Irish Craft Quilt som gjenspeiler irsk håndverk 

 Ying & Yang 

  3D quilts hvor vi så på quiltene gjennom 3D briller. Utrolig effekt som var laget kun vha 

fargene på stoffene, her poppet blomster og kuber ut fra selve quiltet.  

 Neighbours – quilter fra UK: England, Skottland, Wales og Nord Irland 

 Miniatyr quilts 

 My quilted garden – etter min mening den flotteste utstillingen. Flotte blomster quilt og ikke 

minst blomster oppsatser, sopper, steiner, ja  til og med en elv som rant ut av et quilt og ned 

på gulvet var  laget av forskjellige typer stoff. 

 The road less traveled som henter tema fra dikt av  poeten 

Robert Frost: The roads diverged in a wood, and I,I took 

the one less traveled 

 Japanske quilt 

 Chocolate decadence hvor temaet eller fargene i quiltene 

var sjokolade 

 En utstilling med quilt sydd av innsatte i fengselet i 

Galway, 1 dame og resten menn. 

 Patchwork promises med store quilt fra mange land: Irland, 

USA, Nederland, Japan, Kenya, Russland og Australia 

Utstillingene var i flere forskjellige bygninger – derav Quilters 

village – noe amerikanerne ikke syns så mye om, for da måtte de jo gå ut i regnværet….   

Det var også en egen juleutstilling. Den var i St.Nicolas Church  i Galway sentrum. I katedralen 

viste de quiltet ‘The last supper’ som er sydd av 51816 ½ ‘’ kvadrater. Det er sydd av Don Lock( 

fra Texas)  mellom 1997 og 1999. Quiltet har vært utstilt både i Huston og Birmingham. 

Vi 5 norske benyttet  siste kveld til å spise middag på en irsk musikkpub. At Irland skulle spille EM 

kamp i fotball mot Polen den kvelden var en strek i regningen for oss. Kampen ble selvfølgelig vist 

på storskjermer over hele puben, så musikken fikk vi på en liten pub lenger borti gaten. Der hadde 

de ikke TV, så det var god plass – og koselig irsk musikk.  

Noen lurer kanskje på om jeg kunne tenke meg å dra til 

quiltefestivalen i Irland igjen, og det kan jegi definitivt.  

Ikke neste år, eller året etter, men om noen år, når de har fått 

bort barnesykdommene i organiseringen.  Irland anbefales 

som feriemål, det er et flott og grønt land og veldig hyggelige 

og vennlige mennesker. Dessverre så ble de nok tatt litt på 

sengen angående hvor stort dette  arrangementet ble - det var 

vel 2-3000 deltagere. De er nå i gang med å organisere neste 

års festival, og da  er forhåpentligvis noen av 

barnesykdommene borte. 

  Torbjørg D.Stegen 
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Besøk hos Anne Karis Quilt & Søm i 

Arna. 

 
Første hverdag i januar starter salget hos Anne 

Karis Quilt & Søm  og jeg hadde bestemt meg 

for å avlegge butikken et besøk den dagen. 

Både fordi jeg trengte noen stoff til bakgrunn til 

noen tepper jeg har gjort ferdig i julen, men 

ikke minst fordi jeg ville ta en prat med Anne 

Kari om butikken og arbeidet hennes. 

Anne Kari startet sin første butikk i Arna i det 

gamle samvirkelaget sine lokaler allerede i 1996.  

 

Etter noen år kom en liten avlegger 

i Bergen, like bak teateret. Jeg tror 

dette er den minste Quiltebutikken 

jeg har sett, men du verden for et 

utvalg det var her. Det var god 

oversikt til tross for at dersom det 

var mer enn to kunder inne 

samtidig var det ganske fullt. I 

butikken i Arna drev hun kurs, 

mens butikken i byen var åpen.  

Men etter 3 år, ble det for mye 

arbeid å ha lokaler to steder og 

Anne Kari fortsatte med den ene i 

Arna.  

 

De siste årene har det vært stor aktivitet i Arna. Hver onsdag formiddag er det åpen sydag. Her kan 

alle komme og sy på ”Tepper til glede” eller andre ting man har lyst til. Anne Kari har engasjert seg 

veldig i denne teppeaksjonen og er nå leder for aksjonen i Bergen. I desember ble det levert 97 

tepper på Haukeland sykehus. Med denne leveransen er det levert i alt 1097 tepper så lenge denne 

aksjonen har pågått, og den fortsetter.   

Anne Kari er i tillegg leder i Arna Quiltelag og her deler hun med glede mønster og modeller med 

medlemmene. På hvert møte har hun stående en kurv med ferdig blokker med pålimte hjerter, nål, 

tråd og saks slik at de som ikke har med håndarbeid på møtene kan ta seg et hjerte og sy. På denne 

måten blir det mange blokker som settes sammen til tepper som leveres til Haukeland. En ide som 

også vi i Bergen tok etter. Til og med på tur med andre quiltere har Anne Kari med seg blokker som 

kan tas frem og sys på, når man venter på fly eller sitter på toget. 

Dette var en koselig butikk å komme til med et 

mangfoldig utvalg og hyggelig atmosfære. 

   Astri Ese Hole 
 

 

 
 

Mange tepper ligger og venter på å bli levert 

til Haukeland sykehus litt senere i år. 
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Månedens blokk. 
 

Gjennom hele 2012 har jeg presentert en ny blokk. Blokkene var hentet fra boken ”Underground 

Railroad Sampler” av Eleanor Burns & Sue Bouchard. 

Som avsluttning presenterer jeg her The Story Labell. 

Hilsen Margun V. 
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Jubileumssangen 2012 
Melodi: Sov dukke Lise 

 
Vi quiltedamer fra Bergen by 

Liker å skjære, tråkle og sy. 

Samler på stoff vi bare må ha 

De blir til skatter som gjør oss glad 

 

Tepper til glede, tepper til bruk 

Puter og vesker, løper og duk 

Sygleden vokser for hvert et sting 

Alle vi tryller frem nyttige ting 

 

Vi har et rom der vi kan gå inn. 

Hvor vi kan quilte med hjerte og sinn. 

Der kan vi glemme mann, hus og mat. 

Hvordan skal det bli middag på fat? 

 

quiltegresskaren gjør det han må: 

Støvsuge tråder store og små. 

Quiltegresskaren gjør det han bør: 

Lage god mat bakom kjøkkenets dør. 

 

I dag er det tirsdag og vi skal gå 

ut på et møte der vi skal få 

inspirasjon av damer i fleng 

Som kan sy duker og tepper til seng. 

 

For noen damer, de e’kkje ty, 

Viser frem alt de klarer å sy. 

Da kan vi lytte, beundre og se. 

Så går vi hjem og får ny giv av det. 

 
Turid T. H, Anne Marie B. og Irén S. 
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