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«Samarbeidsmøte» 
 

Bente Larsen sitt bidrag til NQFs konkurranse i 2018 
 Teppet vant 2.premie i åpen klasse. Inspirasjon etter kurs med Gloria 

Loughman. Teppet måler 126x100cm. 

 

Lappenytt 



Lappenytt nr. 213/2018 ✄ Side 2 

Referat fra aprilmøtet. 

Leder 

 

Ja, så stunder det mot 

sommer igjen, med lange, 

lyse dager og lite 

motivasjon til å sitte inne og 

sy. Vi får prøve å benytte 

utetiden til å planlegge 

høstens aktivitet, slik at når 

dagene blir kortere igjen, er 

alt klart til en produktiv 

høst. Det er i alle fall mitt 

opplegg. Våren min har 

vært travel, med lite tid til 

søm, og jeg ser frem til 

roligere tider med god tid og 

ro i sjelen, for det trenger 

jeg når nye prosjekter skal 

gjennomføres.  

Så nyt sommeren, jenter, så 

møtes vi etter ferien til en 

trivelig quiltehøst. 

 

Signe Haugen 
 

 

Styret  
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Gro Jørs Larsen tlf 41502338 

Grolarsen45@hotmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Anne-Ingrid Alme tlf 99259099 

ai.alme@online.no 

 

Sekretær 

Solfrid Skoge Strandtun tlf 91737126 

post@solfrids-quiltestove.no 

 

Styremedlem 

Laila Eli Førde tlf 92094718 

1952laila@gmail.com 

 

Lesley Jolmstar tlf 47247446 

jolmstar@outlook.com 

 

Arlette Vikre tlf 99367111 

arlmvikre@gmail.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 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

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 oktober  

 

17.september 

 

 
 

 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

11.september: 
Butikkenes dag 

 

 

Tirsdag  

9.oktober: 

Inspirasjonsforedrag 

med 

Helle Løvenskjold 

 

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 

 

La oss tenke på miljøet!  
 

Et av våre medlemmer har 

lansert en ide om at vi alle tar 

med oss bestikk, tallerken og 

alt annet vi trenger når vi har 

bevertning på møtene våre 

(sommer- og julemøter). Da 

begrenser vi bruken av 

engangsbestikk i plast, og 

reduserer søppelmengden vi 

genererer. Hvis noen er av 

den glemsomme typen, blir 

det alltid en råd med det vi 

har på lager fremdeles, men 

prøv, jenter! 

 

Signe Haugen 
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Referat fra Aprilmøtet.  
Aprilmøtet var rett etter påske og første tirsdag i måneden, ikke andre 

tirsdag som vanlig. Det kan vel være bakgrunn for litt dårlig oppslutning.  

Signe ønsket alle velkommen og satte i sving kveldens sy-prosjekt som var 

2 veldig søte små nåleputer. En som kan tres inn på en finger og en som 

var festet til en plastflaskekork. 

Anne Kari Reutz overrakte en oppmerksomhet til Turid Tennebekk Hansen 

med takk for at vi fikk bruke kantinen til firmaet deres til dugnaden for 

"Tepper til Glede".  

Anne Marie Bottolfsen orienterte om fellesprosjektet vårt med 

blomsterblokkene som det har vært jobbet med de siste tirsdagene på 

designrommet på Fana Kulturhus.  

Astri Ese Hole refererte fra Norsk Quilteforbunds årsmøtet med kurshelg i mars og viste mange fine 

bilder fra en inspirerende helg. 

 

Ella Moe-Nilssen  

 

REFERAT MAIMØTET 
Møtet ble åpnet av leder, som hadde en del informasjon til de fremmøtte. Deretter kunne Anne Kari 

Reutz opplyse at hun hadde vært på tildelingsmøte i Fana Sparebank, der hun hadde fått en «sjekk» 

på kr. 20000 til vårt arbeid for Tepper til Glede. Vi takker Anne Kari for det arbeidet hun legger ned 

for saken, hun er veldig dyktig. Hun informerte også om neste overlevering av tepper, som vil skje i 

juni. 

Så var det tid for dagens underholdning; Eldrid Røyset Førde fortalte og viste bilder fra en stor 

quiltefestival i Russland som hun var på i 2016. Det er en årlig foreteelse, og det var en opplevelse å 

se hvor kreative de russiske quilterne er, samt hvor forskjellig stilen deres er fra vår. Tiden fløy med 

et vell av bilder og informasjon, og Eldrid fortsatte også etter at vi stoppet for en kaffepause. En 

inspirerende kveld.  Nedenfor vil du se en liste over navn som Eldrid anbefaler oss å google dersom 

vi ønsker mer informasjon. 

Til slutt var det som vanlig vis-og-fortell der Anne Marie Bottolfsen tok ordet først for å fortelle at 

blomsterteppet vårt nå er omtrent ferdig, og at vinneren vil bli trukket på sommermøtet. 

Signe Haugen 
 

Først, heimesida til festivalen: www.quiltshow.ru  

velg ENG heilt til venstre på den raude linja øverst. Her er masse bilde lagt ut frå dei åra festivalen 

har eksistert.  

Elles nemnde eg:  

Galla Grotto - russisk kunstnar, bor i Frankrike  

Natalya Lashko - Ukraina, vinnarquilt 2016 (Måneprinsesse), har fornya kunsten med halmbroderi  

Natalya Vichrova - eventyrquilt med runde panel  

Xenia Shlyakova - quilta festmåltid og eventyrquilt  

Xenia Dmitrieva - folkedraktinspirerte drakter/kjolar med lappesaum  

Kay Donges - prisvinnande quiltar frå USA,  

Izabella Baykova - quiltar som reflekterar farga lys, masse rare detaljar  

Elles: Elena Folomeva (også verd å studere) la ut eit album med masse bilde frå Art Quilt festival i 

Beaujolis i Frankrike i april, bl.a. fleire quiltar av Galla Grotto, og den nyaste til Natalya Lashko. 

Link her: 

https://www.facebook.com/elena.folomeva/media_set?set=a.1822326057817399.1073741833.1000

01200672547&type=3  

 

http://www.quiltshow.ru/
https://www.facebook.com/elena.folomeva/media_set?set=a.1822326057817399.1073741833.100001200672547&type=3
https://www.facebook.com/elena.folomeva/media_set?set=a.1822326057817399.1073741833.100001200672547&type=3
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VI SKAL HA KURS TIL HØSTEN! 

I forbindelse med at Helle Løvenskjold kommer for å holde foredrag for oss på 

oktobermøtet, skal hun holde kurs samme dag, om formiddagen.  

Dato er tirsdag den 9.oktober. 

Det blir et 5 timers kurs, regner med start kl. 1030. Sted blir sannsynligvis et lokale i 

Fana Kulturhus. Som dere forstår, er ikke detaljene på plass enda, men det kommer. 

Helle er en festlig og dyktig kursholder, som gjerne deler sine erfaringer og smarte 

løsninger med oss.  

Vi har valgt kurset «EZ Quilting – Easy Circle Cut Ruler».  Det medfører at du må ha 

linjalen, den selges i flere av quiltebutikkene våre, hvis du ikke allerede har den. Hele 

og halve sirkler er spennende designelementer, men det er ikke alltid like lett å få 

dem pene, så dette ser jeg frem til. Mer detaljer om kurset kommer over sommeren, 

men er du interessert, kan du gjerne melde deg på med en gang, og sette av dagen. 
 

 
«EZ Quilting – Easy Circle Cut Ruler» - Sirkel linjal.  

Tekst: Med denne linjalen skjærer du hele sirkler, halve sirkler og kvarte sirkler. Man bruker 

samme linjalen også til å kutte hull i bakgrunnsstoffet slik at du kan sy sirkel (eller deler av en 

sirkel) inn i bakgrunn. Resultatet blir nydelig. Utvid sy repertoaret ditt til å inkludere hele eller deler 

av en sirkel og lag nye, moderne eller bare fine tepper med litt annen vri. Kurset er for litt øvete. 

Linjalen og evt. kompendium kommer i tillegg til kursprisen. Velkommen til et veldig morsomt og 

(jeg advarer) kanskje vanedannende kurs.  
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MØTEPLAN BQL – HØSTEN 2018 

11.september Butikkenes dag 

9.oktober Inspirasjonsforedrag med Helle Løvenskjold. 

NB. Det blir kurs med Helle om formiddagen 

13.november Symøte med «nogo attåt» 

11.desember Julemøte med bevertning og loddsalg 

 
 

TIPS 

Når du bruker glidelås som er for lang til arbeidet, er det lurt å feste en sikkerhetsnål i hver ende før 

du kutter den til riktig lengde. Da kan glideren ikke gå ut av sporet underveis. 

Syglad hilsen fra Anne Marie Bottolfsen 

 
 

Tepper til Glede 

Torsdag 21. juni kl. 12.00 – 13.00 blir det overlevering av tepper til Barneklinikken i Konrad 

Birkhaugs Hus. Det er samme hus om vi var i sist.  Alle som vil være med er hjertelig velkommen. 

Hilsen Anne Kari Reutz 
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Tur til Quiltefestivalen i Birmingham 
 

For et år siden bestemte Inger, Liv, Edle og jeg at 

vi skulle bestille billetter til å reise Quiltefestivalen 

i Birmingham som var 10.08 – 13.08. Dette var 

vår andre tur til festivalen. 

 

Jeg la ut på facebook at vi hadde bestilt og lurte på 

om det var andre som skulle. Det resulterte at vi 

var 6 fra Sotra og 3 fra og Sunnhordaland. Vi 

visste også om fem damer fra Horten som også 

skulle. 

 

Quiltefestivalen i Birmingham er den største 

Quiltefestivalen i Europa. Stor flott utstilling med over 1600 arbeider på og over 300 butikker som 

har stand med stoff, mønster, demonstrasjoner og modeller. Det er også en mengde kurs og 

Workshop en kan delta på.  

 

Vi hadde satt av 3 dager til Festivalen og 2 dager til Shopping i byen.  Hotellet vi bodde på var i 

nærheten av messesenteret og hadde gratis Shuttle – buss som gikk hele dagen. Togstasjonen var i 

enden på messehallen og flyplassen lå tett ved. Så det var enkelt å komme seg der en ville. 

 

Litt over kl. 10 torsdag formiddag var vi tusenvis av spente som gikk inn i hallen. Noen boder vi 

hadde sett oss ut på forhånd ville vi besøke med en gang slik at vi kunne sikre oss godbitene. De 

fleste av butikkene var de samme som i fjor, men med nye stoff og modeller. Men heldigvis hadde 

noen det samme som i fjor, slik at det vi hadde gått og tenkt på at vi ikke kjøpte i fjor, fikk vi fatt i 

år.  Inne i hallene delte vi oss opp, men møttes til lunsj der vi fortalte om hva vi hadde sett og hvor 

vi hadde sett det slik at andre kunne finne det samme hvis en de var interessert. For å ha litt kontroll 

på at vi fikk sett alle butikkene tok vi de for oss rad for rad, men plutselig var det noe lurt rett der 

borte som vi måtte se på med en gang. Så var det å finne retningen igjen. 

 

Det er jo gøy med linjaler og andre duppeditter og her var det mye spennende. Nye quiltelinjaler og 

Block Lock linjaler ble med hjem, mange mønstre og en stabel med quilteblader. Mye å kose seg 

med utover høsten og vinteren. 

 

Her følger en del bilder i forskjellige teknikker fra 

utstillingen. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette bildet er laget av bare firkanter i 

hvitt og grått, en kunne nesten ikke skille fargene fra 

hverandre. Det så ut som verdens kjedeligste teppe. 

Motivet kom først frem gjennom kamera, så det var 

ganske imponerende. 
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Dette er bare noen få bilder av alt det flotte som var på utstillingen. Vil varmt anbefale å ta en tur til 

Quiltefestivalen i Birmingham. Informasjon om årets quiltefestival finner du her : 

http://www.thefestivalofquilts.co.uk/   God tur! 

        Solfrid Skoge Strandtu 

 

Bilde laget av tråder 

som er lagt utover   

 

 

 

Detalj av samme 

 

Artig teppe med bilde av en Quilteengel som 

viser teppets bakside. Måtte se en gang 

ekstra, trodde det stod en dame der 😊.  

 

Quilt med aktuelt tema! 

Veggbilde med mange påsydde detaljer. 

http://www.thefestivalofquilts.co.uk/
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SØSTRE FOR SØSTRE. 

 

I mars i år leverte jeg toalettmapper til både Fjell og Bergen 

Krisesenter. 

Fjell fikk 8 voksne, 2 barn og 2 ungdom. 

Bergen fikk 25 voksne, 8 barn og 2 ungdom. 

Det er alltid stor takknemlighet når vi leverer og forteller om 

takknemlige mottakere. De er rørt over at andre vil hjelpe de. Så lite 

skal det til å glede et medmenneske. 

Men det som jeg er veldig glad for er at jeg allerede har over 20 

mapper på lager.  PÅ hvert møte har jeg mottatt toalettmapper og jeg 

har fått mange mapper fra en kollega som trofast har sydd fra vi 

startet dette prosjektet. Håper det fortsetter slik hele tiden så slipper 

jeg å mase når det nærmer seg ny levering! Tusen takk alle sammen. 

Stå på for Søstre for Søstre! 

 

Margun Vatshelle. 
 

 

Bokanmeldelse: Fabulous facades av Gloria Loughman 

Den australske quilteren Gloria Loughman var i Bergen 

sist juni, og flere av oss var på kurs med henne på 

Skranevatnet skole. Noen var én dag, men flere var på 

kurs begge dagene. Gloria har en helt særegen og 

egenutviklet metode for å lage sine bilder. Det var ingen 

”hurtigmetode”, men du verden så effektfull og artig!  

 

Den tredje boken hennes: Fabulous facades, kom ut like 

etter at hun var i Bergen, og vi var mange som bestilte 

den. Denne siste boken tar for seg, som tittelen sier, 

fasader. Gamle bygninger og nye bygninger, husfasader 

og dører. Noen av bildene hadde hun med til Norge, og 

de er bare helt utrolige. Så detaljerte! Noen bilder er 

ganske små, og noen av dem er virkelig store.  

 

Boken viser detaljert hvordan hun har gått frem. Den er 

pedagogisk lagt opp med bilder av hvert steg underveis, 

så det er lett å forstå i hvilken rekkefølge ting skal gjøres. 

Hun skriver innledningsvis i boken om hvilke motiv man kan ta utgangspunkt i. Hun skriver om 

farger, fokuspunkt, kontraster, bakgrunner m.m. En grundig innføring før man begynner, med andre 

ord. Et viktig kapittel er kapitlet der hun forklarer hvordan man lager sitt eget mønster og design. 

Hun inspirerer også til å se motiver enten man er ute og reiser eller er hjemme i vante omgivelser. 

Ta bilder og lag en quilt av det. Finnes det bedre måte å ta vare på en dør eller fasade? Og finnes det 

en bedre souvenir fra en reise?  

 

Dette er en fantastisk inspirerende bok, enten man vil sy på hennes måte eller ikke. Bildene er så 

vakre at de kan ta pusten fra en. En ting er sikkert: Dette tar quiltingen til et nytt nivå.  

 

Jeg kan også anbefale nettsiden hennes: glorialoughman.com. Der er et rikholdig billedgalleri. 

 

Kjersti Stenhjem Lie  
 



 

Lappenytt nr. 213/2018   ✄ Side 9 

Er du lei av en gammel veske, eller har du to som er litt for like?  

Da har jeg et råd for det. 

 
Jeg hadde hatt denne vesken ganske lenge, og var sluttet å bruke den. Jeg hadde sydd den sammen 

av ganske mange forskjellige stoffer i beige med en kant i et syntetisk stoff. Jeg sydde to ganske 

like og ga den ene til svigerdatteren min. Det var kun hankene som var forskjellige. Hennes hanker 

var i lær, mine sydde jeg av stoff. Lenge etter sydde jeg en ugleveske som var ganske lik i fargen, 

og det ble til at jeg brukte den. Det var litt dumt at vesken ikke ble brukt. Så fant jeg ut at jeg ville 

farge den svart. Om det ble mislykket, spilte det ingen rolle. Den ble jo ikke brukt uansett. 

Jeg kjøpte «Herdins Textile Colour Natural fibre» svart nr. 718 på Jernia. Fargen er på et lite glass 

som settes i maskinen sammen med fikseringsmiddel (som følger med i pakningen), salt og det du 

vil farge. Det er farge nok til 500-1500 gr. tekstiler. Det er god forklaring i pakken. Det du vil farge, 

legges tørt i maskinen. Min veske ble farget sammen med svarte dongeribukser som hadde blitt 

bleket i fargen. 

 

 

Jeg satte i gang, og var spent på resultatet. Jeg ble overrasket over at 

det syntetiske stoffet ikke tok farge i det hele tatt. Men det gjorde at 

vesken ble mer spennende etter fargingen. Siden har jeg brukt vesken 

ganske mye. For meg ble den som ny. Strukturen i stoffene viser godt 

og stoffene tok fargen forskjellig, så det er fortsatt tydelig at den er 

sydd sammen av mange stoffer selv om alle nå er sorte. Jeg ble 

strålende fornøyd, og herved deler jeg ideen. 

 
Hilsen Irén A. Serigstad 
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Uthuset mitt 

 
 

 

Man sier at en tradisjon skapes etter 3 års gjennomføring. Da blir Galleri Uthuset sommeråpning en 

tradisjon denne sommeren.  Uthuset på Tjøtta var et skott, et bryggerhus og et loft til det meste. Da 

oppussing av hovedhuset – Slottet mitt - var ferdig, ble det Uthuset sin tur.  

Uthuset var på vei til å ramle ned – vinduer knust, takrenner hang rund huset. Nytt tak, nye vegger 

og vindu måtte til. Håpet var et sted der en kunne slappe av, være aktiv og nyte kunst og ulikt 

håndverk. 

    

 

 

Rydding av «loftet for det meste» var det første som måtte gjøres. Familie og venner ga meg 

uvurderlig hjelp og støtte.  

Fra fullstendig kaos til et koselig loft med ulike små «stasjoner». 
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I Uthuset kan en se håndverk som babytøy, smykker, 

foto, akvareller, glasskunst, ulike produkter av tekstil og 

strikkerier ( puter, tepper, toalettmapper etc)   

Uthuset har åpent i sommersesongen og mange har vært 

innom. Det koselige er at det er aktiviteter på kveldstid 

også – møter og samlinger. Å sitte og sy i Uthuset er 

inspirerende.  Besøkende har faktisk ventet til produktet 

ble ferdigstilt. Så en god syplass er nødvendig. 

 

Å komme til Tjøtta og uthuset mitt er «medisin». Jeg 

nyter hvert sekund og er glad for alle som vil stikke 

innom. Alle som kanskje overnatter i Slottet mitt. Alle er 

velkommen. 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se facebook og lik. https://www.facebook.com/Galleri-Uthuset-1769539489947798/ 

Se gjerne helt fra begynnelsen – da vil du få hele historien. 

Så stikk innom om du kjører den vakre FV 17 – kystriksveien.  
Ragna Bikko Langlo 
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Margrethe Jåstad – en sprudlende og produktiv dame 
 

Første gang jeg ble oppmerksom på Margrethe, var da hun 

i fjor sommer deltok på kursene vi i Bergen Quiltelag 

arrangerte med kursleder Gloria Loughman fra Australia. 

 

Margrethe var så entusiastisk at det var en fornøyelse å se, 

og da hun også begynte å legge ut bilder av ting hun hadde 

laget på facebook-adressene "Lappemakerne" og 

"Quiltesiden", ble min nysgjerrighet på denne damen vakt. 

 

På Norsk Quilteforbund sitt årsmøte i vår, fikk vi (Astri 

Ese Hole og jeg) gjort en avtale med henne om et lite 

intervju til Lappenytt, for å få vite litt mer om quilte-

bakgrunnen hennes! 

 

Hun forteller at det hele startet i 1996. Da ble det 

arrangerte nybegynnerkurs i lappeteknikk i Lofthus med 

kursleder fra Stord. Hun ble grepet av "quiltebasillen", og 

det ble flere kurs, bl.a. med en amerikansk kursholder. 

 

Moren til Margrethe hadde sydd en del på 80-tallet og nå fikk Margrethe overta utstyret hun hadde 

brukt. Hun har også gått på en del kurs når det har passet, og har etter hvert lært seg mange 

forskjellige teknikker. 

 

Hun er medlem av Hardingquilten i Lofthus, og der er de ca. 20 medlemmer. De møtes og syr 

sammen siste onsdag i måneden. De prøver ut linjaler og de som har vært på kurs deler av sin 

kunnskap med de andre medlemmene. 

 

Sin første symaskin var kjøpt på Seljord-mart'nan – og av et ukjent merke. Senere har det blitt flere 

Janome-maskiner, både stor og en noe mindre. Man må jo ha utstyret i orden! Eget syrom har hun 

også fått, og det står alltid klart når ideer skal prøves ut! 

 

Hun liker helst å sy bilder, men har tidligere også sydd stort teppe til morens 60-års dag og faren 

fikk bilde der hans fritidssysler var laget i bilder, til sin 60-års dag. Lukkekanter er forresten det 

verste hun vet å sy! 

 

For å få mer kunnskap har hun reist en del på kurser rundt om, og hun har reist mye alene. Slik har 

hun blitt kjent med masse folk innen miljøet, og har lært masse nytt.  

 

Jeg har fulgt henne på facebook en tid, og er virkelig imponert over alt den damen lager. Hun legger 

for dagen en entusiasme og glede ved det hun lager, som er helt fantastisk, og hun byr på seg selv 

hele tiden. Hun legger ut bilder mens hun er i "skaper-prosessen" og spør om råd fra andre quiltere 

hvis hun ikke klarer å bestemme seg for hvordan hun f.eks. skal avslutte et bilde, og mange er det 

som følger med henne.  

 

Hun finner frem til videoer og online-kurser som gjør at hun stadig utvikler seg. Hun lager masse 

bilder som hun bygger opp fra bakgrunn og fremover, mens andre ganger blir hele billedflaten lagt 

ned, og når hun er fornøyd legger hun tyll over, og syr/quilter overflaten.  

  



 

Lappenytt nr. 213/2018   ✄ Side 13 

Det siste arbeidet jeg har sett er en hel landsby som hun har kalt "Landsby Idyll" og inspirasjonen 

har hun fått av Karen Eckmeier (en spennende dame som man kan google og finne masse 

inspirasjon hos).  

 

Margrethe finner også inspirasjon i mange andre ting, og er flink til å omsette det i bilder. Jeg har 

vært inne på facebook-siden hennes og hentet ut en del bilder, slik at dere kan få se hva hun driver 

med!   

 

Dette er en spennende dame som jeg gleder meg til å følge videre. Hun er en av dem som virkelig 

utfordrer seg selv, og her kan det skje store ting. Vi trenger damer som Margrethe, som heller ikke 

tar seg selv alt for høytidelig. 

      Turid M. Uren 
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La Passion 
 

La Passion er et håndsydd teppe med ca. 17 000 

sekskanter i størrelse 1/2". Mønsteret er laget av 

tyske Grit Kovacs.  

Etter 2 treff i Tyskland var det på tide med treff i 

Norge. Turid Bakken inviterte til treff i 

Ulsteinvik. Våre tyske venner var begeistret og 

det kom 14 quiltere og 6 ledsagere. Alle gledet 

seg til å oppleve Norge. I tillegg var vi 3 norske 

som også syr dette teppet.  

Turid hadde leid Flø Feriesenter med 7 hytter, og 

der bodde våre gjester i 4 dager. Været viste seg 

fra sin aller beste side, og naturen der ute i 

havgapet var praktfull. Alle kom 16. mai om 

ettermiddagen. Da serverte vi fiskesuppe og brød, 

og det falt i smak. 

17. mai skulle vi feire slik Turid bruke å gjøre 

det. Vi startet med hornmusikk og tog på Flø. Det 

var ganske mange som deltok der. Etterpå var det 

inn til Ulsteinvik sentrum og se på toget der. Her var alle samlet i ett tog, 

alt fra korps, skoler, barnehager, organisasjoner og russ. Vi fulgte toget til sykehjemmet der Turid 

Foto: Ingvild Måseide 
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og koret hennes skulle synge. Så gikk vi til skolen der det var salg av mat, kaker og kaffe. På 

kvelden samlet vi oss på Flø til spekemat, røkelaks og det som hører til på en 17.mai buffé. 

18. mai var dagen for sightseeing. 

Vi startet i Rasofielgarden på 

Hareid, et kunstnerhjem som nå er 

under restaurering tilbake til det 

opprinnelige. Mye fin kunst og 

handverk å se der. Så ble det picnik 

i tunet, rundstykker med pålegg og 

frukt, og været var varmt og fint. Så 

gikk turen til Herøy og til Turids 

lokale quiltebutikk: Sølvis 

quiltestudio. Hun holder til i sitt 

private hus, har longarm-maskin og 

butikk. Kjekt for de tyske quilterne 

å komme i en norsk quiltebutikk, og 

kjekt for Sølvi å få innrykk av 17 

damer. Tror omsetningen ble litt over gjennomsnittet denne dagen! Så gikk turen til Runde i 

storslått natur. Vi endte opp på Runde miljøsenter. Der så vi filmen «Havets sølv» og vi fikk 

foredrag om Rundeskatten. Begge deler var veldig interessant. Så avsluttet vi dagen med middag på 

miljøsenteret – bacalao. Alle likte seg. En lang dag med mange inntrykk! 

Lørdag var den store dagen, da vi skulle vise hverandre teppene våre. Dette var i foajeen på Quality 

Hotel Ulstein. Treffet hadde fått omtale i lokalavisa Vikebladet, og de som vil kunne komme og se 

på. En god del folk møtte opp. Lokalavisa var også tilstede her, så La Passion har fått stor 

oppmerksomhet i Ulsteinvik! Journalisten var veldig begeistret, var der under hele visningen og 

enda litt til! Tilsammen 17 tepper ble vist fram. Noen hadde så vidt begynt, noen kommet litt 

lenger, noen halvveis og 5 tepper var ferdige siden sist vi møttes. Grits teppe var også med, så vi 

kunne stolt vise fram 6 ferdige tepper, alle i ulike farger. 

 La Passion har gitt oss nye 

venner på tvers av 

landegrenser. Det er søstre, 

mor og datter og venninner 

som syr sammen. Vi har en 

felles hobby, og det gir oss 

samhold. Dessuten er vi 

knyttet sammen gjennom 

en egen side på Facebook.  

Quilterne fra Tyskland hadde med seg gaver. Alle hadde med seg noe fra stedet de bodde på. Alle 

disse godsakene fikk Turid og jeg overrakt for å dele. Det ble nesten som julekvelden for oss. Her 

var vin, hjemmelaget likør, leverpostei, rødbeter, sjokolade, honning og mye mer. Vi delte søsterlig 

og var happy! 

Treffet ble avsluttet med grillfest på Flø Feriesenter. Våre gjester var full av inntrykk fra vakker 

natur, nydelig vær, 17. mai og samvær mellom gode venner. Og ikke nok med det, i anledning av at 

det var veteranbusstreff i Ulsteinvik i pinsehelgen fikk det kjøre veteranbuss flere ganger under 

oppholdet. Så var treffet over, alle hadde hatt flotte dager og gleder seg til videre samarbeid. Og det 

vi gleder oss mest til er den store utstillingen, Nadelwelt  (den største handarbeidsutstillingen i 

Europa) i Karlsruhe (Tyskland) i mai neste år.  

Margun Vatshelle 

Foto: Ingvild Måseide 
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