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Leder fra styret. 
 

Takk for tilliten. 

Årsmøtet gav meg tillit som leder i 

BQL  i 2 nye år, noe som jeg ser 

frem til. Samarbeide med 

motiverte styremedlemmer gir 

inspirasjon.  

På årsmøtet var det en konstruktiv 

meningsutveksling som ga ideer 

og ”føringer” for fremtidig 

planlegging av aktivitetene i BQL.  

Dette vil styret ta på alvor og 

jobbe videre med. 

Det er alltid hyggelig å treffe 

medlemmene på møtene våre. 

Praten og aktiviteten rundt bordene 

vitner om engasjement. Det nye 

styret tar gjerne i mot tips om 

aktiviteter og foredrag/kursholdere 

som er av interesse for 

medlemmene.  

Nå kommer våren og jeg pleier å 

få ekstra ”sy-energi” på denne 

tiden. Jeg koser meg på syrommet 

mitt og håper på mange gode 

systunder fremover.  Bare synd at 

alt jeg starter på blir så stort. Et 

planlagt lite slumreteppe vokser og 

blir et altfor stort slumreteppe. Det 

samme gjelder sengeteppe – som 

planlagt skal bli til en enkelt-seng 

– det er plutselig blitt til en større 

seng. Hva det kommer av vet ikke 

jeg. Er jeg en dårlig planlegger 

eller er jeg overmotivert og 

overivrig?  

Uansett så gir det å skape noe, 

produsere noe – overskudd og 

glede.  

Så dermed ønsker jeg alle BQL 

sine medlemmer en god syvår. Ta 

med dere de flotte arbeidene deres 

på møtene og del med oss andre  

på ”show and tell”.  

 
Bikko 
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Referat fra årsmøtet i februar 

 
Som vanlig var det ikke så stor oppslutning om årsmøtet, vi var ca 40. Bikko ønsket velkommen, 

men før årsmøtet formelt startet, kom det en innvending fra salen om at «Eventuelt» manglet på 

dagsorden. Det ble imøtekommet med at styret mener at eventuelt ikke hører hjemme som en del av 

et årsmøte, derimot har de satt opp en del saker som de ønsker å drøfte med medlemmene etter at 

årsmøtet er avsluttet. 
 

Tordis Davidsen ledet årsmøtet. Undertegnede leste opp Årsberetningen, og Signe Haugen gikk 

gjennom regnskapet. 
 

Anita Henriksen ledet valget. Alfhild Kippersund og Margaret Grundseth ønsket ikke gjenvalg. 

Ragna Langlo(Bikko) og Ella Moe-Nilssen ble gjenvalgt for 2 nye år.  

2 nye styremedlemmer ble valgt: Randi Hopland og Anne Gro Larsen.  

Turid Uren forsetter som revisor 

Avtroppende styremedlemmer, Alfhild og Margaret ble valgt til valgkomite. 
 

Det var ingen innkomne saker til Årsmøtet. 
 

Årsmøtet ble avsluttet av Bikko som fikk opp avtroppende styremedlemmer og gav dem en 

påskjønnelse og takket Tordis for møtelederjobben. Alle tre fikk boken hennes om Mammateppene. 

Bikko takket også Anne Kari Vassdal for alt hun har gjort for «tepper til glede», 

Lappenyttredaksjonen og webansvarlig for jobben de gjør for laget. 
 

Etter kaffepausen ble det livlig diskusjon og mange gode innlegg som kan gi styret gode ideer for 

jobben videre.  

Norsk Quilteforbund (NQF) ønsker tettere samarbeid med lagene og vil ta det opp som sak på sitt 

årsmøte i mars. Det ble etterlyst en mer direkte dialog mellom NQF og lagene når det hentes 

foredragsholdere og kursledere fra utlandet. Kurset vi hadde med Helen Stubbings var det helt 

tilfeldig at vi kom over. Vi hadde nok for liten tid, og burde ha involvert kurskomiteen. Dersom de 

som får tak i kapasiteter av større format gir beskjed til NQF, kan de kontakte lagene i god tid og 

formidle videre kontakt til de som måtte ønske det. 

Kursaktiviteten i laget. Vi måtte avlyse kurset i høst, da for få meldte seg på. 

Det kom klare meldinger fra salen om at de ønsker kurs. Forslag: 

 Egen kurskomite som har med en fra styret. 

 Kikke på skoleruten og unngå ferier. 

 Samarbeide med nabolagene. 

 Planlegge i god tid. 

Vestlandstreff. Vi har ikke hatt Vestlandstreffet siden 2007. Det kan være aktuelt å søke for 2016 

eller 2017(30 årsjubileum) Stemningen i salen var for 2016. Så kan vi feire oss selv i 2017. 

Erfaringen med å ha Norsk Quiltetreff i Bergen samme år som 25 års jubileet var litt blandet. Vi 

ønsker også å trekke inn krefter fra de andre lagene rundt Bergen dersom vi skal ha Vestlandstreff 

her. 

Biblioteket. Det er ikke veldig stort utlån fra biblioteket, og bøkene er tunge å frakte ned og opp fra 

lageret. Skal vi fortsette med det? En kort diskusjon gav ingen konklusjon. 

Innlegg på møtene våre. Det ble uttrykt ønske om mer Quilterelaterte temaer. Styret tar veldig 

gjerne imot konkrete ønsker. 

Til slutt ble hjerteteppet fra utstillingen trukket, og jeg ble den heldige vinner! 

 

Ella Moe-Nilssen 
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Tepper til glede  
 

Kontaktpersoner: 

Anne Kari Reutz 

tlf. 984 51 552 

Ragna B. Langlo (Bikko) 

tlf. 920 98 856 

 

Det vil bli annonsert i god tid (på 

medlemsmøter og på hjemmesiden) 

om når og hvor ferdige tepper  

ønskes levert. 

 

 
 

Stipend for 2014 
 

Astri Ese Hole ble tildelt stipend for å reise 

på Nordisk Quiltetreff i Sarpsborg. Hun 

planla å se på artquilt i forhold til 

tradisjonell quilt. Er det quilt i tradisjonell 

forstand det som vises på quilte-utstillinger 

eller er det mest kunstformer? Styret fant 

dette interessant og tildelte henne stipend.  

Dessverre har Nordisk Quiltelag avlyst 

treffet pga liten påmelding og stipendet 

faller derfor bort. Det ble ikke tildelt stipend 

i 2013, og nå heller ikke 2014. Styret 

oppfordrer imidlertid medlemmene til å 

søke stipend, samme tema kan taes opp en 

annen gang, eller kanskje noen ønsker å 

reise, studere og lære noe nytt. Neste frist er 

31.12.2014. Se ellers reglene for stipend på 

hjemmesiden vår. 

 

Styret 
BQL 
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Teppene til Iben  

 

Sist sommer, da jeg ryddet litt, dukket det opp en boks med tråklede 

papirlapper på 2x2 cm. Jeg kunne ikke huske hva planen hadde vært, 

men syntes at det var synd om de bare skulle  

bli liggende til noen måtte rydde opp etter meg. Jeg sorterte dem i to 

bunker, de lyse for seg, og de sorte/knallfargede for seg. 

Da skjønte jeg at jeg kunne lage et dukketeppe av de lyse til et ventet 

jenteoldebarn.  

 

Jeg hadde laget et dukketeppe til det første oldebarnet, Emilie, av 

noen ”Tryll med trekanter” jeg hadde funnet i en annen opprydding. 

Det fikk hun da hun fylte 2 år. 

 

Dette andre teppet var ferdig før barnet var født, og skulle merkes 

med ”Iben 2 år”. Jeg kunne imidlertid ikke la 

være å vise det til min datterdatter, som sa: Åh, 

kan hun ikke heller få det til 1-årsdagen?” 

  

Så skulle jeg lage teppe til Iben selv, og lurte 

lenge på hvordan jeg skulle gjøre det. Siden 

moren hadde likt dukketeppet, kom jeg på at jeg 

kunne lage en forstørret versjon av det. Altså med 

biter på 4 x 4 cm, men denne gang sydd på 

maskin. Prøvde å finne stoffer som ga et lignende 

uttrykk, og sydde først 4-patcher for lettere å 

kunne pusle det sammen. Det ble brukt samme 

rammestoff, og lik quilting. Nå gir jeg fra meg det 

store teppet til dåpen 9. februar, så får det lille 

ligge her nesten et år til. 

                       Anne-Marie Wolff 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det nye styret i BQL 

 

Bak fra venstre: 

Christine, Signe, Anne Gro, 

Maria, Randi 

 

Foran fra venstre: 

Ragna (Bikko), Ella 
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På gjensyn, Marianne! 

 
Jeg har kjent Marianne veldig lenge og da Marianne flyttet til 

Bergen i 1997, hadde hun allerede meldt seg inn i Bergen 

Quiltelag. Hun var kjent i miljøet fra Oslo og hadde jobbet hos 

Lappemakeriet på Bærums Verk et års tid. Huset hun og 

familien kjøpte på Nøttveit, passet perfekt til Mariannes drøm 

om å starte egen butikk. I huset var det egen inngang til loftet 

og her ble det plass til både butikk og kurslokaler. Hun startet 

friskt opp med Lappeloftet og holdt stadig kurs for sine kunder 

og andre lappefrelste. Mange har nok sydd sine første 

quiltesting her på loftet. 

Bergen Quiltelag hadde  ikke egen kurskomite og da Anne 

Helen Jacobsen som satt i styret, spurte om Marianne ville 

være med, ble det startet på  en egen kurskomite. Det har blitt 

mange flotte kurs i denne tiden med kurslærere både innen 

laget og utenfra. Ekstra populære var juleverkstedene. Etter 

noen år i quiltelaget, ble 

Marianne valgt inn i styret 

og bare året etter ble hun 

leder. 

Etter at hun gikk ut av styret etter 4 år, fortsatte hun i 

kurskomiteen og ble leder for Vestlandstreffet som ble arrangert 

i Bergen i 2007. Her var det mye arbeid, men Marianne og 

resten av komiteen sto på og gjorde sitt til at treffet ble svært 

vellykket.  

12.februar 2010 åpnet Lappeloftet butikk i Hamreveien sammen 

med TonjeBrodering. 

Utvalget av stoff og utstyr 

bare vokste i tillegg til at 

symaskiner også ble en del 

av vareutvalget. Det ble 

startet sycafè torsdag 

formiddag og den er 

fortsatt svært populær. I 

tillegg blir det arrangert 

temakvelder hvor Marianne demonstrerer nye teknikker og nytt 

utstyr. Mange har funnet veien til disse dagene.  

Etter hvert begynte butikken også med garn og strikkecafè som 

også er blitt et godt besøkt arrangement. Mange blir også fristet 

til å begynne å strikke i tillegg til sømprosjektene. 

Marianne er godt oppdatert på det meste som skjer innen 

Lappeteknikk og Quilting. Hun har en stor bekjentskapskrets 

over det meste av landet. Butikken har også arrangert mange 

kurs og det er en selvfølge at tilreisende kursledere bor hos 

Marianne. Det er de veldig godt fornøyd med. Hun er  kjent for 

sine gode boller som serveres på kursene.   

Bamser og høner er noen av motivene som Marianne liker aller 

best og det går igjen på mange av hennes arbeider. 
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At Marianne har laget mange av modellene som 

henger i butikken, er utrolig, for det er mye arbeid 

bak hver modell. Vi som ser et mønster og modellen 

kan gå i gang med en gang, mens det å lage noe for 

første gang kan være krevende. Heldigvis kan vi da få 

god hjelp og Marianne deler raust av sin kunnskap. 

Hun har også tid til selv å holde kurs rundt omkring 

og om noen ønsker det, tar hun gjerne med seg 

butikken til andre quiltelag. Jeg har vært på utallige 

kurs hos Marianne og hun er utrolig raus med å dele 

sine kunnskaper med oss alle. 

 

Norsk Quilteforbunds årsmøte er et must å få med seg 

for Marianne. Her treffes gamle kjent og nye 

forbindelser blir opprettet. Marianne har vært på de 

fleste årsmøtene siden hun ble meldt inn i NQF. Og det 

er et av høydepunktene i quilteåret. Bare turen til 

Houston overgår dette og hun var så heldig at hun tok 

turen over dammen og fikk oppleve den store messen og 

utstillingene der sist høst.     

Når nå Marianne og familien flytter tilbake til Oslo 

snart, vil vi savne henne. Vi vil nok merke at hun ikke 

kommer på møtene våre lenger. Men jeg regner med å 

treffe henne på årsmøtene til NQF hvert år fremover. 

Kanskje mange av BQL’s medlemmer også vil treffe 

igjen Marianne på slike arrangement. Samtidig vil vi 

ønske Marianne lykke til med tilværelsen i Oslo. Du er 

hjertelig velkommen tilbake på møtene våre om du er i Bergen igjen. 

Astri Ese Hole 
 

 

Inspirasjon! 

 

På møtet i januar holdt Kjersti Knarvik foredrag. Jeg hadde aldri hørt om henne før, og var spent på 

hva vi fikk se og høre.  For meg ble det en svært positiv opplevelse.  Kjersti fortalte om interessen 

for håndarbeid som hadde vart i generasjoner, fra bestemoren hennes, så til moren og til datter.  

Moren  til Kjersti som er spansk/tysk hadde butikk i Tyskland, og der ble gjerne kundene  værende 

noen timer, nesten som i sy- og strikkekafeene i dag. 

Til tross for at Kjersti elsket å arbeide med hendene, valgte hun det trygge og studerte språk som 

hun nå underviser i.  Men – fritiden bruker hun på håndarbeid + reiser. I foredraget fikk vi ser bilder 

av ting hun har laget og steder hun har reist. Nydelige farger på bygninger, natur, mat og krydder. 

Og alt dette kan vi jo overføre til lappeteknikk. Smykkene av perler var nydelige. 

Men – jeg falt for en ting – nemlig ponchoen hennes! Det er et anvendelig plagg, lunt og godt, og 

deilig å ha i «reserve», f.eks. på et fly. Så nå har Kjersti og jeg hatt et treff i strikkebutikken på 

jernbanestasjonen og tatt ut farger, og om ca. halvannen måned får jeg min egen poncho. Fargene 

vet jeg jo, men ikke hvordan Kjersti setter de sammen, så det blir spennende. Gleder meg! 

 

 

PS.: Jeg er ikke noen kløpper med strikkepinnene,  

og hekle kan jeg ikke i det hele tatt, så det er bra for 

meg at det finnes damer som Kjersti! 

Quiltehilsen fra 

               Anne Kari Reutz 
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Min fyrste og siste quilt.   

 

Eg vart utfordra til å skriva litt om «lappe-livet» mitt. 

Eg har halde på lenge, eldstejenta var med i barnevogn 

på eit quiltemøte, og no er ho 21 år! 

 

Inspirasjonen til å begynna med lappeteknikk kom frå 

to kantar : Svigerinna mi som sydde to små sengetepper 

til dokkesengene til jentene mine. Dei var så fine!!  

Seinare såg eg at dei faktisk ikkje var så vanskelege å 

sy. Det lærte meg at ein quilt ikkje treng å vera 

komplisert  for å bli vakker. Nyttig å hugsa på!  Det 

andre var NQF sitt årsmøte i Bergen. Den gongen var 

det utstilt mindre arbeid i butikk-vindauge rundt om i 

sentrum. Eg gjekk 

forbi dei kvar dag, og 

måtte berre få med meg svigermor og gå på quilteutstillinga.  Då 

var det gjort. Eg skulle få meg ein ny hobby! 

 

No er ikkje alt så enkelt her i verda. Eg hadde funne mønster til ein 

adventsduk, og fann Quiltehuset og fekk hjelp til å finna stoff. No 

var det berre heim og sy, men korleis??!! Det var ein 

hurtigteknikk, og eg skjøna ingenting. Så låg det eit heilt år, til 

svigerinna mi kom på besøk.  Ho hjalp meg, og det vart 

adventsduk til meg og til mor og far. Begge er i bruk til kvar 

advent enno. 

 

Eg likte å prøva meg fram med å laga mønster sjølv. Blokker med 

rutepapir blei flittig brukt, og firkantar, rektanglar og trekantar 

tegna opp. Med lys, mellom eller mørk blyant. Fargar og stoff fann 

eg etterpå. Eg fann så mykje som vart fine mønster! Det var ei 

openberring.  Seinare kjende eg jo att mange tradisjonelle blokker.  

Men for meg var det fyrste gongen. 

 

Det var ikkje så mange fullt 

ferdige oppskrifter den gongen, 

med alle mål klare til å kutta 

etter. Det vart prøving og 

feiling, eg sydde ting eg var 

fornøygd med og mindre 

fornøygd med. Og eg sydde den 

styggaste løparen nokonsinne. Men den skal eg ha alltid, for det 

er ikkje noko arbeid eg har lært så mykje av.  (Men den ligg altså 

trygt nederst i skuffa...) 

 

Denne løparen derimot er framme. Eg fann eit fint 

sommarfuglmotiv, og måtte laga meg ein sommarløpar.  Men 

ugleteppet er kanskje det finaste eg har sydd.  Svart silke, og 

mange lyse til brune stoff. Eg fekk hjelp til å laga malar, og det 

var mykje pirk for å få alle saumane til å møtast. Det er lettare 

no, når me har teknikken «sy på papir». 
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For det meste lagar eg mindre ting: Løparar, dukar, 

veggbilde, vesker, og mange barneteppe. Fiskane er 

frå eit AnnaKa-kurs med Angelina, og heng på døra 

til baderommet. Kjekt med litt sprelske ting. 

 

Heldigvis var det ikkje så mykje handsaum då eg 

byrja med quilting.  Ikkje som eg visste, i alle fall.  

Derfor gjekk eg frimodig i gang med maskina, 

sydde og quilta.  Eg hadde nok aldri byrja om eg 

skulle sitja og sy stoffbitar saman for hand. Det var 

som om ein skulle sydd eit skjørt for hand!   

 

Det gjekk over femten år før eg vart påverka av 

Anne Helen og dei fine teppene ho sydde.  Og det 

er jo kjekt med eit handarbeid  å ta med seg. 

Hjerteteppet  mitt starta som ei enkelt blokk, og vart 

etter kvart stort nok til eit slumreteppe.  Å quilta 

jevnt for hand er vrient, synest eg, så det vert 

ferdig, den dagen det vert ferdig.   

 

 

 

 

 

Teppet i sofaen vår er nesten heilt oppbrukt.  Eg har reparert, og 

eg har applikert på eit par nye bitar over stoff som det har vorte 

hol i. Er det «lappe»-teknikk så kan det jo lappast! Men for å få 

eitt nytt teppe før hjerteteppet, om seks månader eller to år blir 

ferdig, vart eg inspirert av Tone sitt teppe i  haust.  

Blått, med små og store firkantar. Eg lagar ruter-ni. Det gjev god 

anledning til å bruka små bitar, og eg likar resteteppe-preget.  

No har det minka i den blå stoffkorga mi  - eg har berre kjøpt 

stoffet til bordene rundt teppet, resten hadde eg frå før. Teppet 

skal quiltast i to delar, og her ser de halvparten. 

 

Då vil eg gje utfordringa vidare til å skriva om sin fyrste og siste 

quilt til Immen (Inger-Margrethe)  

 
                      Quiltehelsing frå Anna S. Hundal 
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Sydugnad lørdag 15. februar 2014  
Så var vi igjen samlet for å gjøre en dugnad for 

«Tepper til glede». Lørdagen var satt av til 

dette formål, og 17 syglade damer gikk til 

verket med stor iver. Vi startet i ti-tiden og 

kunne holde på til godt ut på ettermiddagen. Jeg 

gikk hjem i tre-tiden, men vet ikke hvor lenge 

de ivrigste holdt på! 

Også denne gangen var det Signe (Haugen) 

som hadde skaffet oss gode lokaliteter i 

kantinen til SPARKJØP på Kokstad. Det er 

store, lyse lokaler med masse bord og stoler, for 

ikke å snakke om de brede vinduspostene i 

riktig «skjærehøyde» som egner seg utmerket. 

Ingen dårlige rygger av å skjære på et for lavt 

bord! 

 

Stoffer klare for bruk var lagt utover en rad med bord, og her var både nytt og gammelt i skjønn 

forening. Det har etter hvert samlet seg en god del motivstoffer, noe som heldigvis ble sett på som 

en utfordring av noen av damene, og flott er det. 

 

 

 

Det ble sydd på «medbrakt» og nytt, noen tepper var i forskjellige faser av ferdiggjøring, mens en 

god del ble påbegynt denne lørdagen. Totalt regner vi med at minst 25 tepper vil bli resultatet av 

denne sydugnaden, medregnet de som var under arbeid på forhånd. 

Kaffe og te tilgjengelig hele tiden, og plutselig var det kommet noen herlige kaker på bordet også. 

Anne-Marie (Bottolfsen) bød på konfekt, så hva mer kunne en quiltedame ønske seg! 

 

Jeg vil rette en takk til de som står for arrangementet, det gjør seg jo ikke selv, noen må legge det 

til rette og ta seg av det praktiske. En stor takk til Signe som også denne gangen fikset lokaler! 

 

Jeg har nå vært med på flere av disse sydugnadene og kan anbefale det på det varmeste. Det er 

koselig å treffes i andre settinger enn på medlemsmøtene av og til! 

Hilsen Turid Uren 
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