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Styret ønsker alle medlemmene en 
riktig god jul og et godt nytt syår. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Adventskalender «Misteltoe Lane» sydd av Astri Ese Hole. Design Bunny 

Hill. Håndapplikert. Nydelig quiltet av Jannes Quiltestudio.  
Teppet måler 162x175cm. 

Lappenytt 
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Leder 

 

Nå er vi inne i årets travleste 

måned med 

juleavslutninger, 

julekonserter, julemesser og 

alle forberedelsene til 

julefeiringen. Jeg er veldig 

glad i julen og prøver å kose 

meg i førjulstiden istedenfor 

å stresse med alt som må 

gjøres.  Jeg koser meg med 

å sy julegaver eller gevinster 

til basar og innimellom er 

det kjekt å fornye litt av 

julepynten hjemme også.  

 

Jeg synes dette har vært et 

flott år for BQL, men flere 

interessante foredrag og 

ikke minst den flotte turen 

til Desiree i september. Vi i 

styret holder på å planlegge 

programmet for neste år og 

håper det kommer mange 

medlemmer på møtene.  

 

Jeg ønsker alle sammen en 

fin adventstid og en god jul! 

 

Karen Hella  
 

Styret  
Leder 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder 

Marit Schaathun tlf 47296060 

marit.schaathun@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Turid Tennebekk Hansen tlf 93418273 

turitenn@online.no 

 

Sekretær/ Representant Lappenytt 

Ella Moe-Nilssen tlf 93409448 

Ella.moenilssen@gmail.com 

 

Styremedlem 

Karen Hella tlf  45248789 

karen.hella1@bkkfiber.no 

 

Solfrid Skoge Strandtun tlf 91737126 

post@solfrids-quiltestove.no 

 

Lesley Jolmstar tlf 47247446 

jolmstar@outlook.com 

 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf  93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité Redaktør 

Turid M. Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

Sekretær 

Margunn Vatshelle tlf  98010669 

ma-vats@online.no 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf  99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Ella Moe-Nilssen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Webansvarlig 

Turid Uren tlf   40223044 

tmuren@online.no 

 

Kontakt Tepper til glede 

Anne Kari Reutz tlf 98451552 

akarikon@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i februar er  
 

30.januar 2018 

 
 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

9.januar 2018 
 

Tirsdag  

13.februar 
Årsmøte 

Mål på kuvøsetepper: 
 

80/100 cm x 140/150 cm 

 

Baksiden MÅ være mørk 

og IKKE av fleece pga 

statisk elektrisitet. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra oktobermøtet  

Oktobermøtet ble ledet av Signe Haugen. Innledningsvis var det en del beskjeder, og flere av dem 

er ikke lenger aktuelle når dette leses. Det som imidlertid er aktuelt er at det blir felles-sying til 

Tepper til glede lørdag 13. januar. Alle er hjertelig velkommen ☺. Ellers ble det hvite BQL-teppet 

etterlyst. Har noen sett det?  

 

Anne-Marie B. har ryddet i de blå 

sekskant-blomstene, og det begynner 

å ligne på en quilt ☺. Det som nå må 

gjøres er å applikere de blå 

blomstene på de lyse bakgrunnene, 

og så må teppet sys sammen. Det 

ferdige resultatet skal loddes ut til 

våren.  

 

Dagens foredrag var ved Tove 

Sherling. Hun lager utrolig 

spennende og flotte quilter. Hun 

liker å gå sine egne veier, og leker 

med farger og mønstre underveis i 

prosessen. Det er ikke alltid hun vet 

hvordan hun vil ha quilten når hun begynner, men veien blir til mens hun går. I quiltene hennes er 

det mye applikasjoner. Hun applikerer kun for hånd med sin egen teknikk, som minner om 

frysepapirmetoden. Det er mye blader og sirkler i quiltene hennes, og hun bruker mye klare farger. 

Fotograferingen av de endelige quiltene er et kapittel for seg. Quiltene foreviges i nydelige 

omgivelser. Hun henger dem opp på gamle hus, monterer dem i gamle vindusrammer o.l. Hun har 

fått mange forespørsler når det gjelder mønster til quiltene, både fra innland og utland. Nå har hun 

akkurat utgitt sitt første mønster, og holder på å utarbeide noen flere. De gleder i alle fall jeg meg til 

å kjøpe!  

 

Under vis-og-fortell ble det først vist frem 

mange og flotte tepper som skal til Tepper 

til glede. Det var stor variasjon på teppene, 

så her er det mye for de små/ unge å velge 

i. Ni kosekaniner kom i tillegg. Denne 

gangen blir det levert 70 tepper til 

Barneklinikken + de 9 kaninene. Godt 

jobbet! ☺ Ellers ble det vist frem quilter 

fra Gloria Loughman-kurset (og 

undertegnede glemte sitt hjemme for andre 

gang, selv om det var ferdig dagen etter 

kurset...!), og mye annet flott.  

 

Kjersti Stenhjem Lie ☺ 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=Yx55f9cm&id=0609D002AFC95065BADDEC296B038BE7CF6F1F90&thid=OIP.Yx55f9cmoAduVKnu7ipHxQEsBU&q=picasa+christmas&simid=608027535483732075&selectedIndex=218
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Foredragsholder Tove Sherling 

som besøkte oss på oktobermøtet og noen 

av de spennende teppene hun hadde med 

seg. 
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Referat fra novembermøtet.  
 

Signe ledet oss gjennom kvelden, og på 

planen var det symøte og Butikkenes 

dag. Det ble sydd videre på blomstene til 

fellesteppet, og to butikker hadde 

”stand” i vestibylen. Det var Papirgleder 

(som skal avvikle stoffsalget og derfor 

hadde store avslag på stoffer) og Solfrids 

Quiltestove.  

 

Det ble opplyst om at Tonje stoff og 

symaskiner nå gir 10% rabatt til BQL’s 

medlemmer. Husk å ta med 

medlemskort! Anne Kari Reutz 

informerte om ny sydugnad 13. januar, 

til Tepper til glede-aksjonen. I oktober ble det levert 204 quilter og 9 kosekaniner til Haukeland 

Universitetssykehus. Fantastisk! Neste overlevering blir i juni.  

 

Så er det snart valg på nytt styre. Vi trenger 4 nye medlemmer i styret. Valgkomiteen er i arbeid, 

men det ble også oppfordret til at vi melder oss dersom vi kan tenke oss å være med.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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Møteplan våren 2018 

9. Januar Program ikke bestemt 

13. Februar Årsmøte 

6. Mars    OBS dato Program ikke bestemt 

3. April    OBS dato Symøte 

8. Mai Foredrag med Eldrid Røyset Førde 

12, Juni Sommeravslutning 
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Overlevering av tepper på Barneklinikken. 
 

Tirsdag 17.oktober var dagen for den store 

overleveringen av Tepper-til-Glede-tepper på 

Barneklinikken på Haukeland.  

Vi ble møtt av to hyggelige damer, Anne-Jorun 

Langeland og Monika Rørnes, da vi ankom med 

hendene fulle av poser og bager med tepper. Til 

sammen var vi 12 gjester; 2 damer fra Voss, 3 damer 

fra Arna og 6 fra BQL. Den siste gjesten var Helene 

Edvardsen, som var der som representant for 

hovedsponsoren vår, Sparebanken Vest.  

 

Siden det var over ett år siden siste overlevering, var 

det et utrolig antall tepper som ble lagt ut over et stort konferansebord; vi hadde med oss 90 tepper 

fra Arna, 33 tepper fra Voss, og fra BQL 81 tepper og 9 kosekaniner. Med dette er vi nå kommet 

opp i 2093 tepper og 173 kaniner levert!  

 

Etter en lengre fotosesjon der mange tepper ble beundret og fotografert, fikk vi en omvisning i 

Barneklinikkens nåværende lokaler i Marie Joys’ Hus. Et flott, moderne bygg, med alle moderne 

fasiliteter for å ta vare på barna våre. Vi fikk også komme inn på nyfødtavdelingen, der flere av oss 

så igjen tepper som vi hadde sydd, dandert over kuvøser og senger med de aller minste. Til slutt så 

vi leketerapirommet for de litt større barna, og der hang det to tepper fra oss som dekorasjon på 

veggene.  

 

Dette var en veldig hyggelig opplevelse som ga oss alle lyst og energi til å fortsette dette viktige 

arbeidet, så stå på, jenter!  

 

Hilsen Signe Haugen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lappenytt nr. 210/2017   ✄ Side 8 

Tepper til Glede Sylørdag! 
Hei alle sammen! 

Lørdag 13. januar blir det igjen sying av lappetepper til alvorlig- og langtidssyke barn på 

Barneklinikken. Vi er så heldige å få låne lokalene til Kjell Hansen Elektro AS i år også.  

 

De holder til i Leirvikflaten 5, 5179 Godvik. Tidspunktet blir fra 10.00 til 16.00. 

 

Vi tar med det vi har av utstyr hos Tonje Brodering, skjærematter, strykejern og strykebord. Ta med 

dere det dere har bruke for, symaskiner osv. Vi har med vatt og masse flotte stoffer, så her blir det 

mye å velge mellom. 

Til lunsj blir det pizza og mineralvann, og selvfølgelig kaffe og te. 

Jeg håper at mange av dere har lyst og anledning til å være med. Velkommen skal dere være! 

 

Quiltehilsen fra 

Anne Kari Reutz☺
 

 

Nytt møte med vår venn Carolyn fra ”Downunder”.  

 
I fjor høst var vi noen fra BQL som hadde en koselig kveld sammen med to australske quiltedamer, 

hos Turid Uren. Den ene, Carolyn, har en sønn og to barnebarn i Bergen, så hun kommer hit en 

gang i året. I oktober kom hun på besøk igjen, og tok kontakt med oss. Hun klarte akkurat å få med 

seg utstillingen vår i kulturhuset på Nesttun. Astri Ese Hole tok henne med seg dit så hun skulle få 

med seg utstillingen, og det var hun veldig glad for. Hun var både imponert over og inspirert av de 

fine quiltene.  

 

Også denne gangen møttes vi en kveld privat, denne gangen hos undertegnede. Vi var ikke så 

mange, men det ble en veldig koselig kveld. Vi hadde først en matbit, og litt vis-og-fortell. Praten 

gikk om stort og smått, og tiden raste fort av gårde. Carolyn hadde med noen små gaver: finger-

nålepute. Kanskje har nettopp du vunnet en slik i kveld?  

 

Dessverre fikk vi melding dagen etter besøket at Carolyn hadde falt og brukket håndleddet... Noen 

dager senere var hun på flyet hjem, og etter nærmere undersøkelse på sykehuset hjemme så det ut 

som hun slipper operasjon. Det var vi glad for ☺. Det er veldig hyggelig med quiltevennskap over 

landegrensene – det kan absolutt anbefales ☺.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
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Design By Me 

Norges Varemesse 21-23 september 

 

Dette var en messe for de kreative. 

Konseptet var at kreativitet er gøy enten du driver med søm, strikking, redesigning eller annet 

håndarbeid. Det er givende å utfordre seg selv og og skape noe nytt. Kreativitet oppstår når du 

tenker annerledes, da trenger du nye impulser og det fikk jeg 

absolutt på denne messen. 

 

Her var det workshops og foredrag både om søm og strikking. 

Jeg konsentrerte meg mest om de mange Quiltebutikkene som 

var representert. Her manglet det ikke på fristelser og ivrige 

Quiltedamer. Det ble etterhvert trangt og god stemning rundt 

bordene hvor nye teknikker, linjaler og symaskiner ble 

demonstrert. 

 

 

 

Jeg ble veldig inspirert av masse flotte 

stoffer og av å treffe mange kjente som 

er like glad i denne flotte hobbyen vår.  

Kreativitet er gøy. 

 

            Marit Schaathun 
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Bryllupsgaven 

 
For en liten stund siden kom en venninne til meg med noen små stoffrester, sirlig rullet sammen. 

Det var hennes bestemors stoffrester, og de ble funnet i en flytting.  

Venninnen min hadde ikke hjerte til å kaste dem, og lurte på om jeg kunne bruke dem? Disse 

restene betydde noe for henne, og hun ba om å få et bilde av produktet hvis jeg fikk laget noe.  

 

Vanligvis ville jeg nok tenkt at det helt sikkert ikke kom til å skje. Jeg har jo så inderlig mye stoffer 

selv... Men da jeg så stoffene fikk jeg en ide, og måtte legge bånd på meg for ikke å røpe meg. Tre 

uker senere skulle hun nemlig gifte seg. 

 

Jeg fant frem noen lyse grå stoffer og applikerte kjoler på. Bakgrunnsstoffene var nye, men i alle 

applikasjonene brukte jeg stoffene jeg nettopp hadde fått. Jeg tror jeg smilte hele tiden mens jeg 

sydde. Det var så gøy! Jeg så for meg ansiktet til (særlig) bruden når hun åpnet gaven og forsto 

hvilke stoffer jeg hadde brukt.    

 

Kvelden etter bryllupet fikk jeg en SMS der hun skrev at 

hun var” dypt rørt” over gaven og at begge hadde synes det 

var en fantastisk quilt. Hun fikk et bilde av stoffene etter at 

jeg hadde brukt dem, men på en helt annen måte enn det hun 

hadde tenkt ☺.  

 

Kjersti Stenhjem Lie 
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Intervju med vår nestleder Marit Schaathun 
 

For Marit startet interessen for håndarbeid svært 

tidlig. Hun besøkte sin farmor om søndagene og de 

koste seg med kakao og håndarbeid. Hun lærte å 

strikke og de sydde dukkeklær. (Slik en farmor 

skulle alle ha! ) 

Så fikk hun sin egen symaskin da hun var 18 år, og 

begynte å sy sine egne klær. Og som så mange av 

oss ble syingen siden utvidet til klær til egne barn. 

På 80-tallet begynte hun på kurs i lappesøm og 

applikasjon hos Friundervisningen. Den gangen rev de stoffene, og applikasjonene ble stappet med 

vatt fra baksiden slik at de bulte ut. Også lukkekantene ble stappet med vatt. Hun sydde et ganske 

stort teppe, men da røk symaskinen, og det ble ikke noen ny før i 1985. På 90-tallet startet Kathrines 

Quiltestue i Oslo med quiltestoffer og nybegynner-kurs. Da var også skjæreutstyr kommet. Hun ble 

veldig inspirert av de flotte stoffene der og meldte seg på nybegynnerkurs. Siden ble det mange 

kurs. Senere ble hun medlem av Tåsen Quiltelag og ble med i styret der. 

 

I 2015 flyttet Marit til Bergen. Hun deltok på julemøtet i BQL for 

første gang, og sa med en gang ja til en plass i styret. Det vil jeg si 

var en tøff avgjørelse. Men det kan hun anbefale nye medlemmer å 

gjøre. Det er en fin måte å bli kjent i laget når en er ny. 

 Når Marit syr er hun inspirert av sterke farger. Hun syr helst mindre 

ting. Etter erfaringen med den ødelagte maskinen etter forøket på 

stort teppe, blir det ikke doble sengetepper! Det går i duker, brikker, 

vesker og lignende. Den teknikken hun liker best er håndsøm med 

pappmaler. Marit bor i hytten på Hvaler halve året.  

 

Da må hun flytte med seg syarbeidene sine frem og tilbake. Det er 

begrenset hvor mye det kan bli. Men det blir noen esker på flyttefot 

hver gang. Stofflageret begrenser seg av seg selv når en lever slik. 

Hun kvittet seg med en del da hun flyttet hit. 

Med hytte på Hvaler som hun bor i halve året, der har hun båt også, 

 blir det mye friluftsliv. Og med syhobby, båt og hytte, blir det lite tid til annet.  

 

Jeg takker for et koselig intervju og ønsker lykke til 

videre med livet både i øst og vest! 

Irén A. Serigstad 
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Studentfest i Oslo 16.-18.juni 2017 
 

Jeg er så heldig at jeg har barnebarn i Oslo og da blir det tur 

til Oslo av og til. Denne gangen var vi invitert til studentfest 

(svensk tradisjon når man er ferdig med videregående). Jeg 

kom til Oslo fredag 

formiddag og fant ut 

at det var litt tid til en 

tur til Kathrines 

Quiltestue. Det er en 

super butikk med 

mange fristelser og 

lekker utstilling. Her kan virkelig blir helt satt ut av det store 

utvalget. Jeg klarte imidlertid å besinne meg og kom ut igjen 

med kun en liten pose med nydelige stoff.  

 

 

Lørdag skulle selve festen være, men vi hadde litt tid om 

formiddagen og resten av familien ville gjerne ta en tur i 

Frognerparken. Det var ikke nei i min munn for jeg hadde sett at 

det var quip dag (quilt 

in public) og Tåsen 

Quiltelag skulle være i 

Frognerparken. Været 

var perfekt og jeg fant 

quiltedamene i 

nærheten av 

Monolitten hvor det 

var utstilt mange flotte 

quilter. I tillegg satt 

flere av damene og 

sydde, i tillegg til at de hadde laget et lotteri. Virkelig kjekt å 

treffe disse damene som jeg har truffet på mange treff tidligere. 

 

 

 

Søndag fant jeg ut at jeg hadde tid til en tur til Bærums 

verk og Lappemakeriet. Jeg tok bussen ut og koste meg i 

det fine været og gikk rundt i det flotte anlegget. 

Lappemakeriet har et eget lite gammelt hus og det er en 

god atmosfære der inne.  

 

 

 

 

 

Jeg var dessverre noen dager for tidlig til en utstilling 

de skulle ha, men det er nok å se på i butikken. Mange 

fristelser her også. Alt i alt en begivenhetsrik helg i 

Oslo med både familie og quilter. 

Astri Ese Hole 
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JUBILEUMSUTSTILLING 2017 

 
I skrivende stund har alle fått tilbake quiltene 

sine, og vi kan se tilbake på en vellykket 

jubileumsutstilling.  

 

Vi fikk låne over 30 store og små arbeider, 

og fikk plass til de fleste. Teppenes uttrykk 

og utførelse spente virkelig over utviklingen 

de siste 30 år, og viste hvor forskjellige 

medlemmene i laget vårt er og hvordan 

quiltingen har utviklet seg. Her var alt fra 

bitte små håndsydde blomsterbilder til store 

sengetepper, fra bildequilter til barnetepper. 

 

Vi fikk mange lovord både fra kjennere og utenforstående, så jeg tror vi gjorde inntrykk på dem 

som så utstillingen. Lokalene på Nesttun egner seg godt til slike formål, og det er mange mennesker 

innom i løpet av en uke.  

 

 

Takk til alle dere som lånte oss 

arbeider, og til de som stilte opp for 

montering og demontering. 

 
Signe Haugen 
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Ferie i Ungarn 

Jeg tilbrakte nylig en uke i den vakre gamle byen Eger i Ungarn. Den ligger to timers kjøretur øst 

for hovedstaden Budapest, og området er særlig kjent for sine fine viner og varme kilder. 

I årenes løp har jeg kommet over flere artikler og bilder av tradisjonelle ungarske stoffer. De kalles 

kekfesto, og ble brukt til å sy klær av. De ble farget indigo og dekorert med småmønstret trykk.  

Sentralt i byen ligger en hyggelig liten stoffbutikk. Da jeg 

gikk inn der og spurte etter kekfesto, pekte den ansatte på 

en stabel i et hjørne. Jeg ble litt forvirret, for der lå det 

stoffer i mange farger, og ikke bare blå slik jeg hadde 

trodd. Hun nikket og smilte og gjentok “kekfesto”. 

Etterhvert skjedde det som ofte skjer når jeg går inn i en 

stoffbutikk for å handle, - jeg falt for en rekke andre 

stoffer enn de jeg hadde planlagt å kjøpe! Og jeg forlot 

butikken lykkelig, med mine nye stoffer trygt i vesken. 

 

 

 

 

 

 

Naturligvis ble det 

flere turer dit. Og 

naturligvis fikk jeg 

med meg en god del 

blå stoffer også. 

Lappesøm er noe 

forholdsvis nytt i 

Ungarn. De tradisjonsrike småmønstrete stoffene egner seg 

utmerket til vårt formål, og det var tydeligvis ikke første gang 

den hyggelige butikkdamen kuttet opp halvmeter på halvmeter 

av kekfesto-stoffer til en turist som viste interesse for den 

ungarske kulturarven. 

Gunn Tepstad  
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Navn og adresse til butikken er Forintos Meterary Eger, Szunyog-køz 2.   

Første resultat av noen av stoffene 

Fangsten fra butikken! 
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