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Riktig godt nytt år til alle våre medlemmer! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

”Fana i mitt hjerte”  
designet og sydd av Turid Uren 
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Leder fra styret. 
 
Hei og Godt Nyttår fra alle i styret. 

 

Nå er julen forbi, men det er 

sikkert flere enn meg som ikke var 

ferdig med alle julearbeider før 

siste medlemsmøte - det var jo 

fremdeles 2 uker igjen til jul. Ta 

det gjerne med til Vis og Fortell på 

neste møte.  

Jeg har 2 barnebarn med bursdager 

rett før jul, så jeg hadde gaver til 

begge som jeg måtte blir ferdig 

med. 

Når det regner og er så mørkt ute 

som det har vært de siste ukene, er 

det hyggelig å sitte inne og kose 

seg med håndarbeid. Manger har 

sikkert mange ideer til nye 

prosjekter som skal settes i gang 

eller UFO-er som bare må blir 

ferdig i 2014. 

Februar-møtet er årsmøte og da 

går jeg ut av styret. Så da sier jeg 

takk for meg. 

 

Hilsen 

Margaret Grundseth. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

ragna.b.langlo@statped.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Alfhild Kippersund tlf 92082449 

alfhild.kippersund@gmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 

Maria Lie-Matthiesen tlf 480 60 724 

emmat@online.no 

 

Bibliotekansvarlig 

Margaret Grundseth tlf 92664026 

mgrundseth@gmail.com 

 

Representant Lappenytt 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 98010669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff tlf 99223208 

amwolff@start.no 

 

Turid M. Uren tlf. 40223044 

tmuren@online.no 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf 99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

 

Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

februar er  

28. januar 2014 

 

Neste møte: 

 tirsdag  

11. februar  

kl. 19:30  
 

Årsmøte med valg. 

Ta gjerne med arbeider 
til «Vis og Fortell». 
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Referat fra desembermøtet 
 

Bikko ledet møtet med stødig hånd, som vanlig. Det ble gitt en utfordring om å melde seg som 

kontaktperson for Tepper til glede. Styret ønsker kontakt med en som kan tenke seg å gå inn i dette 

arbeidet.  

Maria jobber videre med kurs for nybegynnere, og de som har meldt sin interesse vil få nærmere 

beskjeder etter hvert som det blir mer konkret.  

Det ble gitt en stor takk til Marianne for det arbeidet hun har gjort for laget (og for oss quiltedamer, 

i butikken) i de årene hun har bodd her i Bergen. Hun er forresten på Lappeloftet hver torsdag frem 

til påske. Da bærer det over fjellet til Bærum. Hun håper å se oss 

på fremtidige årsmøter, så da er oppfordringen gitt   

Det var snitter å spise og utlodning etter pausen – tradisjonen tro. 

Takk for i år! 

Kjersti Stenhjem Lie 
 
 

Om nye og gamle medlemmer i Bergen Quiltelag: 

 
Ja, alle foreninger og lag sier at de ønsker seg nye og yngre medlemmer, så også selvfølgelig BQL. 

De trenger ikke være så veldig unge heller for å være yngre enn undertegnede! Jo, nye medlemmer 

er vel og bra, men det er også viktig å spørre seg hvor alle de tidligere medlemmene er blitt av. 

Hvorfor kommer de ikke lenger på møtene? Det kan sikkert finnes mange grunner, og så kan en 

spørre seg om de kan vinnes tilbake.  

Kan vi arrangere en “reunion”kveld? 

Kan hver og en av oss ta kontakt med et tidligere medlem og invitere dem tilbake?  

Hva med fellesmøter med de forskjellige andre quiltelagene rundt Bergen? 

Og en vervekampanje kan vel også arrangeres? 

Og en ting til slutt; det er mange som driver med lappesøm som tror at de ikke kan bli medlem i et 

Quiltelag fordi de ikke er flinke nok. Det må derfor presiseres at alle er like velkomne enten de er 

veteraner eller nybegynnere. 

Syglad hilsen fra AnneMarie B 
 

 

Om quiltekafeér: 

 
Ella skriver i siste Lappenytt at hun ønsker seg en kafe hvor 

quiltere kan treffes og inspirere hverandre. 

Men kjære Ella, det finnes jo allerede! Alle de lokale 

quiltebutikkene har treff hver uke, og mange møtes der og 

utveksler både tips og ideer. 

 

I lokalene til Danckert Krohns seniorsenter har “torsdags- 

quilterne” treff hver uke. Her syr vi for hånd og lodder ut 

teppene oss imellom etter hvert som de blir ferdige. Her er 

det i hvert fall ikke mangel på syglede og inspirasjon.  

Jeg er sikker på at alle treffstedene også tar imot nye 

“medlemmer” med glede. 

Og ellers er det jo ingenting i veien for å starte sin egen 

lappeklubb!!  

Syglad hilsen fra AnneMarie B 

http://www.google.no/imgres?sa=X&biw=1027&bih=539&tbm=isch&tbnid=XN5cLmlE8KiYHM:&imgrefurl=http://www.allaboutquilting.biz/&docid=VHos912GQxhnEM&imgurl=http://www.allaboutquilting.biz/images/printables_clipart_sewingmachine1.gif&w=410&h=278&ei=Y2fUUoSyC4Hw4QTqi4HQCQ&zoom=1&ved=0CLsBEIQcMCE&iact=rc&dur=6553&page=3&start=26&ndsp=15
http://digiwebstudio.com/store/index.php?main_page=product_info&cPath=276_214&products_id=4555&zenid=df251a578b326cc68f9c732e5af25911
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Besøk hos Øygarden Quiltelag – 

Vestlandets nyeste quiltelag!  
 

Tidligere i høst fikk vi i BQL melding om at det var 

startet et nytt quiltelag i Øygarden, noe vi har hatt en 

liten notis om i Lappenytt tidligere. Dette synes vi er 

kjempeflott og ville gjerne bli bedre kjent med laget 

og presentere det for leserne av Lappenytt. Vi tok 

derfor kontakt og avtalte at vi skulle komme og være 

med dem på et medlemsmøte. 

 

De har møtedag 2. onsdag i måneden, så 13. november fant Astri Ese Hole og undertegnede frem 

«kart og kompass» og kjørte til Øygarden. Vi var ikke særlig godt kjent i området, men fant greit 

frem til Øygarden Ungdomsskule, nord på Rong der de holder møtene sine. De får låne et 

formingsrom på skolen, og derfor er det gode lokaler med godt lys og god plass til symaskiner og 

annen virksomhet. 

 

Formann i det nye laget er Solfrid Stigen, og da vi var på besøk i november hadde de allerede ca. 20 

registrerte medlemmer, og vi fikk møte en god del av dem denne kvelden.  Logo har de ikke fått seg 

ennå, men de jobber med saken. Det skal bli spennende å se hva de kommer frem til. 

 

På programmet for dette møtet sto det søm av 

koppepose, og noen var i gang med dette da vi 

kom, mens andre sydde på små og store arbeider 

som allerede var godt i gang. 

 

Da de startet opp laget bestemte de seg for at 

denne høsten ville de lage barnetepper til 

«Julegaveaksjonen Open Heart» til fattige 

familier i Ukraina. Dette er en aksjon som er 

spesiell for Øygarden, og de tar sikte på å sende 

avgårde 1000 julepakker i år med sikte på å gi 

klær og gaver til barna. Dette er et felles løft for 

hele Øygarden, og quiltelaget har som mål å bidra med 50 tepper! Ikke verst når laget ble startet 

midt i august i år! …..og den kvelden vi var på besøk ble teppe nr. 50 levert inn. 

 

Det var hyggelig å bli litt kjent med damene i Øygarden Quiltelag, og vi ønsker dem lykke til i 

arbeidet med å bygge opp laget sitt.      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Barnetepper som ble 

innlevert denne 

kvelden. 

Turid Uren og Astri Ese Hole 
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Barneklinikken og Tepper til Glede. 
 

Onsdag 13. november var Tepper til Glede aksjonen invitert på foredrag på Barneklinikken. 

 

Ledelsen på Barneklinikken er veldig 

takknemlige for den jobben som blir gjort for 

de aller sykeste barna på sykehuset, og ville 

med dette få vist og fortalt oss litt om klinikken 

i dag og ikke minst vise planene for det nye 

Barne- og Ungdomssenteret som er planlagt 

ferdig om 10 år. 

 

Det ble innledet med foredrag om Barne- 

klinikken. Janicke Johansen fortalte. 

Barneklinikken har 3 sengeposter, 76 senger og 

har barn i alderen 0-15 år. Fasilitetene er små, 

så det er egentlig ikke plass til «voksne» barn. Det ble lagt stor vekt på å framheve det «friske» i 

barnet. Leketerapien er et «friområde» uten behandling. Her er skole (de sykeste får undervisning 

på rommet). Sykehusklovnene er blitt et kjent fenomen. De pleier det friske i barnet. 

Musikkterapeut finnes og. Til barneklinikken kommer 60 % av de syke barna, 40 % er fordelt på 

andre avdelinger på Haukeland Sykehus. Goder som kommer til Barneklinikken blir delt med de 

andre avdelingene. 

 

Så var det Anne Kari Vassdal som fikk fortelle 

litt om Tepper til Glede. Teppeaksjonen startet i 

2001. Etter 10 år var det levert over 1000 tepper, 

og etter det ca 100 hvert år. Det er mange private 

som syr og det er dugnader arrangert av de 

respektive quiltelagene.  I butikken til Anne Kari 

kan en være med å sy til Tepper til Glede hver 

onsdag. 
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Det var imponerende å se alle de blå Ikea-posene komme 

inn i auditoriet fylt til randen med fine quiltetepper. Det ble 

denne kvelden levert 166 tepper!!!! Vi var 45 damer som 

møtte denne kvelden. En gjeng var kommet fra Voss, det var 

mange fra Årdal og fra de forskjellige lagene i 

Bergensområdet.  

 

En hyggelig kveld der vi fikk bekreftet nok en gang at barn, 

foreldre og ledelsen på Barneklinikken setter utrolig pris på 

det som blir gjort for de syke barna. Familien ser at andre 

bryr seg om dem i en vanskelig periode. 

 

Oppfordrer alle quiltere til å fortsette med å sy Tepper til 

Glede. 

 
Margun Vatshelle 
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Mitt første og mitt siste quilt. 
 

Jeg er ikke helt sikker når jeg begynte med lappeteknikk.  

Men etter å ha sydd klær i mange år, begynte jeg så smått å 

lage krabbetepper. Ideen til mitt første store arbeid var et 

bilde i et quiltehefte noen venner kjøpte til meg - teppe av 6 

kanter håndsydd. Maler ble tegnet og klippet ut av gamle 

julekort. 

  

Samtidig ble et dobbelt sengeteppe produsert - kvadrater av 

gammelt stoff – gardiner og klær det jeg måtte ha for 

hånden. 

 

Lukkekant hva var det? Hadde ikke peiling på hvordan 

avslutte arbeidene. Løsning fant jeg med å lage den ekstra,  

siste stripen så bred at jeg kunne brette den rundt på 

baksiden. Eller så var det jo noe som hette å vrangsy. 

 

 

 

Vatt hva var det og hvilke typer fantes? Så sengeteppet er 

uten vatt, veggteppet har vatt som ikke passer i det hele 

tatt. Har mange ganger tenkt på å sprette opp og gjøre ting  

opp igjen slik at det ble ”skikkelig”, men finner ut at mine 

første arbeider kan være slik de er. Dette som en 

påminning at erfaring og kursdeltagelse er nyttige 

”verktøy” i det videre syarbeidet mitt.  

 

Og ikke minst all tegning av maler på papp, så klipping og 

håpe at det ble så bent som mulig, og at det passet når en 

skulle sy sammen. Ikke noe skjæreutstyr den gang. Og 

utrolig nok så fikk jeg ”ting” til å stemme til slutt. 

 

Jeg kunne jo heller ikke lage eller sy noe som ikke var til 

en bestemt person, måtte jo vite farge og ”fasong”. Etter 

hvert så ble jeg imidlertid friere og sydde det jeg hadde 

lyst til og brukte fantasien. Jeg kan nå sy det jeg føler for 

uten at arbeidet skal være til en bestemt anledning eller 

person. 

 

Nå har jeg utfordringer med å  lære meg vitenskapen om  

ulik tråd og ulike nåler. Vatt har jeg etter hvert fått noe 

peiling på, så kan gå i butikken og be om riktig vatt til 

ferdig arbeide.  

 

Det jeg liker aller best nå er å sy av rester og ”gjenbruk”. 

Da kan jeg for alvor slippe fantasien løs og bli overrasket 

over hvor bra det ble – når en tenker på utgangspunktet 

som kanskje var en gammel kjole eller utallige små 

restebiter fra tidigere arbeider. 
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Noen av mine siste arbeider har jeg ikke vært så flink å 

tatt bilde av.  Siste verk er et sengeteppe og et reste-

slumreteppe.  

 

Jeg oppfordrer alle dere til tenke på hvordan det var å 

begynne med syingen og veien til hvordan en har det i 

dag – med verdens beste hobby. Del erfaringene med 

andre, det blir kjekt å lese… 

 

 

 

 

 

Jeg utfordrer herved Anita Henriksen 

til å skrive om sin første og siste quilt! 
 

Syhilsen fra Bikko 

 
 

 

  

 

Påskjønnelse for innlegg i Lappenytt. 
 

De faste medlemmene i Lappenyttredaksjonen får ikke påskjønnelse for det de skriver i bladet på 

oppdrag av redaksjonen. For alle andre (private) artikler, påskjønnes de som for frilandsskribenter. 

 

De som er frilansskribenter får påskjønnelse. 

 

De i BQL-styret som skriver opplysninger fra styret får ikke påskjønnelse, men om de skriver noe 

privat får de det. 

 

Alle vanlige medlemmer av BQL som skriver innlegg i Lappenytt får en påskjønnelse, og vi vil her 

oppfordre medlemmer til å skrive om stort og smått. Det vil berike bladet. 

 

«Påskjønnelsen» er for tiden ¼ meter quiltestoff! 
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International Quilt Festival, Houston, Texas.  
 
En drøm for mange, et mål for noen. Denne høsten var det min tur, igjen. Jeg reiste første gang i 

1999. Siden den gang har jeg ønsket meg tilbake, men ikke før denne høsten klarte jeg å få det til. 

Brita Rundgren og jeg bestemte oss for å reise allerede i mars. Vi hadde god tid til å glede oss og 

planlegge. Etter hvert viste det seg at det var mange 

kjente som skulle delta på Festivalen denne høsten, så 

vi hadde mye hyggelig selskap underveis.  

Vi dro lørdag morgen fra henholdsvis Gardermoen og 

Flesland til Amsterdam der vi møttes og reiste sammen 

videre til Houston.  

Vi kom ikke lengre enn til lobbyen på hotellet før vi 

traff de første norske, Heidi Karppinen og Hanne Gry 

Holmøy Johansen, begge fra Tønsberg. Heidi var jeg 

også sammen med i 1999, mens Hanne Gry ble et nytt, 

hyggelig bekjentskap. Utover kvelden dukket det opp 

flere norske. 

  

Høstens store arrangement består av to deler: ”International Quilt Marked” og ”International Quilt 

Festival”. Markedsdelen er for oppkjøpere og butikkeiere, mens Festivalen er for alle.  

På markedet er det grossister innen tekstilbransjen som viser frem alt de har å selge. Her er også 

små og store mønsterdesignere og utstyrsleverandører som kjemper om oppkjøpernes 

oppmerksomhet. Har du et organisasjonsnummer, er det muligheter for å handle hos de fleste. Hos 

noen må du handle i store kvanta, men etter finanskrisen sier de fleste ”any three” hvis du ønsker å 

handle. Det gjorde det mulig for oss å handle både til butikken og litt til privat bruk. Lett for oss å 

gå berserk med kredittkortet for her var det mye gøy vi aldri hadde sett før.  

 

Vi hilste på flere store designere som Sue Daley, Lynette Anderson og Buggy Barn damene. Disse 

kommer til Norge til høstens store quiltearrangement på Gardermoen, så det gleder vi oss til. Vi 

traff også flere norske butikkeiere på innkjøpsrunde, Kathrine (Kathrines Quiltestue), Åsne 

(Quiltefryd),  Marianne (Trådsnelle) for å nevne noen. Merete Ellingsen var også på tur og vi var så 

heldige at vi fikk være med ut og feire hennes bursdag.  

 

Da markedet var over brukte 

arrangørene 2 døgn på å rigge om i 

hallen og gjøre klar til Festivalen. 

Onsdag ettermiddag var alt klart 

og dørene åpnet for alle oss 

handleglade quiltedamer. Her var 

det 1200 butikkstands som solgte 

ting og tang til kjøpesultne 

quiltere. Det var ikke den ting du 

ikke kunne få kjøpt. Masse flotte 

stoffer og mang en stor eller liten 

duppeditt kom vi hjem med. 

  

Da vi kom inn på messeområdet første dagen ble vi helt overveldet av hvor utrolig stort det var. En 

stor del av hallen var full av butikker, 20 rader, med butikker på begge sider, (1200 i alt) og resten 

var viet til utstillinger. Her var det mange konkurranse-utstillinger og forskjellige temautstillinger. 

 

  

 



Lappenytt nr. 178/2014  ✄  Side 11 

Det er utstillere fra hele verden som bidrar i de forskjellige utstillingene og konkurransene. Store 

pengepremier er det også, den største jeg registrerte var fra Handi Quilter Best of Show Award på 

$10,000. Slike pengepremier skal vi lete lenge etter her hjemme i Norge. (Båten med ballene).  

 

Vi møtte damer fra både Australia og Israel som var deltagere på konkurransene.  

De forskjellige stoffleverandører og trådleverandørene gir også quiltere utfordringer ved bruk av 

spesifikke stoff eller tråd der bidragene blir vurdert og premiert. Noen av designerne/kursholderne, 

slike som Marti Michell utlyser også utfordringer i forbindelse med Festivalen. Tema for Marti 

Michells utfordring denne gangen var ”A world of Beauty”. Et ganske vidtrekkende tema der 

”kunstneren” sto fritt til å tolke tittelen på utfordringen.  

 

En annen utstilling var til ære for Mary Lou Weidman. Her hadde de 

kuer som tema. Kuer i forskjellige situasjoner, spesielt for det område 

”kunstneren” kommer fra. Utrolig mange morsomme og kreative 

kuer.  

 

Det er mange inntrykk som sitter igjen og masse bilder som kan sees 

på om og om igjen. Stadig ser vi noe nytt. Selv om jeg gikk rundt i 4 

dager og trodde at jeg hadde fått med meg det meste, var det stadig en 

som hadde sett eller kjøpt noe jeg ikke hadde lagt merke til.  

 

Vi fikk også med oss andre ting. Hyggelige restauranter, koselig 

samvær med andre quiltere og spennende shopping på for eksempel 

Galleria. Dette er en tur jeg gjerne tar om igjen.  

Tusen takk til Brita for hyggelig reisefølge.  

 
Marianne Bucher -Johannessen.  
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