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Vi ønsker våre medlemmer en riktig god jul .  

Velkommen til nytt quilteår 2011. 

 

      Hilsen styret 
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Leder 
 
Når nettene blir lange og 
kulda setter inn  
Så sitter vesle quiltemor 
med symaskinen sin 
Hun lager flotte quilter til 
store og til små 
Med mange quiltegaver blir 
det jul igjen 
  
Heisann og hoppsann og 
fallerallera, 
med mange quiltegaver blir 
det jul igjen 
  
 Advendtsstjerna er tent, 
advendtsstaken på bordet, 
advendskalendere fylt opp 
og pinnekjøttet er i hus. 
 

Mørkt og kaldt ute, men 
mykje lys og varme inne. 
Sjeldan har vel november 
vore så kald. Glad eg kan  
tulle meg inn i eit 
quilteteppe, mens vi venter 
på 
at vedovnen skal bli 
raudglødande. 
Desember er full av velkjente 
lukter, smaker og lyder. 
Kanskje vi er ekstra flinke å 
kjenne etter i denne tida,  
prøver å finne 
julestemninga? 
  
I alle fall håper eg at dåke 
alle får ein flott desember 
med julefeiring som 
høgdepunkt. At alle 
quiltegåver 
som dåke hadde planlagt 
vart ferdig i god tid slik at 
det ikkje berre blir stress. 
  
God Jul! 
   
Mvh Solfrid Strandtun 
Styret i Bql 
 

Kanskje noen vil bake 
kakemenn før jul?? 

  
Har en oppskrift som jeg gjerne 
deler med  
andre i Lappenytt:: 

  
KAKEMENN 
*************** 
2 dl. søt melk 
250 g. sukker 
100 g margarin 
ca. 600 g hvetemel 
4 ts. hjortetakksalt 

  
Løs sukkeret opp i melken.  
Sikt melet med  hjortetakksaltet   
Smelt margarinen som røres i 
vekselsvis med mel.  
La deigen stå kaldt noen timer, 
eller til dagen etter. 
Kjevle ut deigen til ca. 4 mm 
og trykk ut kakemenn.  
Stekes ved 190 gr.C i ca. 5 min. 
 
LYKKE TIL OG GOD JUL 

fra Astrid Vindenes  
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Sying av ”Tepper til glede” hos Anne-Karis Quilt og Søm i Arna. 
 

Det er en syglad gjeng med damer som hver onsdag fra kl.10 til kl.17 syr ”Tepper til glede” hos 

Anne-Kari i Arna. Der er sosialt og hyggelig å få komme sammen og sy i Anne-Kari sin butikk. Og 

det er kjekt å gjøre noe som kan glede andre. Og de som syr er fra Arna- , Åsane-, Laksevåg- og 

Bergen quiltelag. Det er til og med et par damer som ikke er tilknyttet noen quiltelag. 

 
Anne-Kari er en raus dame som gir av sin tid, sine sykunnskaper, og sin skaperglede. Hun er en 

ekspert på å sette sammen det vi der har av stoffer. En liten rest av det, en strimmel av det , noen 

stripesett og et lite motivstoff tryller hun sammen til riktig fargerike og flotte tepper. Står vi andre 

fast, er det ikke vanskelig å få gode råd av henne. 

           
 

Butikken til Anne-Kari åpnet i 1996. Hun hadde åpent fra mandag til torsdag.  

Hun startet med kurser både dag og kveld. Det har vært noen år da butikken lå nede, 

men ble gjenåpnet i 2008, fortsatt med åpning fra mandag til torsdag og med fine 

tilbud om kurs.  

 

Da butikken var stengt, jobbet Anne-Kari på Brudehuset i Bergen. Der møtte hun en 

dame som skulle gifte seg. Damen hadde et barn som hadde vært sykt og innlagt på 

Barneklinikken på Haukeland sykehus. Barnet hennes hadde fått et teppe som ”noen 

damer” hadde sydd, og som det også fikk ta med seg hjem ved utskrivelsen. Det 

hadde rørt moren at noen tenkte på det syke barnet hennes og brukt tid og omtanke på 

noen de ikke engang kjente. 

 

Arna Quiltelag arrangerte dugnad for ”Tepper til glede”, og Anne-Kari ble med på en 

overlevering. Det og gjorde inntrykk på henne. Så da butikken gjenåpnet, startet hun 

med dugnadene i butikken en onsdag i måneden. Men damene klarte ikke å holde 

greie på hvilken onsdag det var, så da ble det likegodt til at dugnadene ble hver 

onsdag.  

 

Så hvordan var det syinteressen til Anne-Kari startet? Hun har alltid sydd. Hun hadde 

både mor og bestemor som sydde. Det startet med dukkeklær. Da hun var i tenårene 

begynte hun å sy klær til seg selv. Siden ble det klær til hele familien.  
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I Arna hadde Janusfabrikken utsalg. Der kunne man kjøpe stoffrester til kilopris. Da 

ble fantasien satt på prøve. Restene ble satt sammen på forskjellig vis. Kreativiteten 

blomstret, og resultatet var ”fansye” klær, ingen dusinvare der i gården!  

 

Quilteinteressen ble vekket i 1986 under et opphold i USA der Anne-Kari bodde i et 

og et halvt år. Hun meldte seg på et kurs i quilting, og ble hektet.  Hun kom hjem og 

holdt kurs privat på loftet hjemme for damer i Arna. Hun holdt og kurs i forskjellige 

husflidslag. I 1997 var det hun og Barbara som startet Arna Quiltelag. 

 

Anne-Kari sier hun er heldig som har friske barn og barnebarn. Det gir glede å kunne 

gi til andre som ikke er like heldige. Det er en glede å kunne bruke hobbyen sin til et 

godt formål, og det gir glede å ha et fint fellesskap med andre med samme hobby. Det 

er fint å være sammen, vi lærer  alle noe av hverandre, alle bidrar. Det blir som et lite 

kurs hver gang. Hun synes ”Tepper til glede” er et flott tiltak som det er fint å kunne 

være en del av. Og det er det ikke vanskelig å si seg enig med henne i. 

 

En takk til Anne-Kari som har startet et flott tiltak for ”Tepper til glede”, og som nå 

har tatt på seg å administrere ”Tepper til glede” for Bergen quiltelag. 

 

Hilsen Irén 
 

    
 

 

Historien om ”Tepper til Glede” 
Aksjonen Tepper til Glede, gratis tepper til langtidssyke barn ved Haukeland Sykehus,  

nærmer seg sitt 10.årsjubileum. Det er derfor naturlig med et tilbakeblikk. 

 

Våren 2001 var Barbara Rastad representant for Bergen Quiltelag på Norsk Quilteforbunds årsmøte 

i Oslo. Der ble det fortalt om en aksjon Tepper som Varmer, som NQF startet i 1995, for å sy gratis 

tepper til syke barn ved Radiumhospitalet, og senere også til Rikshospitalet. På årsmøtet appellerte 

de til alle lag å slutte opp om aksjonen. 

 

I Bergen Quiltelag tente de på ideen, men etter forslag fra Karen Agathe Myrmehl ble det raskt 

enighet om å starte en tilsvarende aksjon for syke barn ved Haukeland Sykehus. For å skille 

aksjonene fra hverandre fikk denne aksjonen navnet Tepper til Glede. 
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Det var stor entusiasme fra første stund, og aksjonen fikk en umiddelbar oppmuntring i form av en 

gratis rull med vatt fra Knappehuset. Arna Quiltelag hadde en dugnad allerede i september i 2001, 

noen fra Bergen var med på en dugnad på Stord, og Bergen Quiltelag hadde sin første dugnad på 

Quiltehuset i oktober.  

 

Initiativtakerne til quiltevaken på Quiltehuset i oktober 2001 var Karen Agathe, som hadde fått en 

kartong med stoffprøver fra Knappehuset, og Kristin Johannesen stilte Quiltehusets kurslokaler til 

disposisjon. Vi startet kl 1900, Jeppes Pizza spanderte pizza, vi hadde kaffepause 2330, og holdt på 

til kl 0200. Da var 14 tepper enten helt eller nesten ferdig. Samtidig var det avtalt ny quiltevake på 

Nera i februar. Vi møttes til dugnad flere ganger på Nera, før vi etter noen år flyttet til Vesta i 

Fyllingsdalen. Det har vært dugnader en til to ganger i året, de senere år stort sett i Liland 

barnehage. 

 

De første 60 teppene ble overrakt Haukeland Sykehus allerede i desember 2001, fra Bergen 

Quiltelag, Arna Quiltelag, Stord Quiltelag og Quilt Scandinavia. Senere har det kommet mange 

tepper fra Førde Quiltelag, Årdal Quiltelag, Bømlo Quiltelag, Laksevåg Quiltelag, Åsane Quiltelag, 

Askøy Quiltelag, Voss Quiltelag, Os Quiltelag, Sotra Husflidslag. 

 

Anne Kari Reutz overtok etter Karen Agathe, og deretter Marith Grindeland, som koordinator for 

prosjektet. Nå er stoffene og vatten hos Anne-Karis Quilt og Søm på Arnatveit, der det hver onsdag 

er dugnad for Tepper til Glede.  

 

Finansieringen har vært en kombinasjon av kronerulling og sponsorstøtte fra bl.a. Sparebanken 

Vest, og fra DnB Nor. Disse pengene har i første rekke gått til vatt, og noe til innkjøp av stoffer. 

 

Vi har levert tepper til Haukeland to ganger i året, og pr juni 2010 har vi i alt i årenes løp levert 810 

tepper. I tillegg er det blitt levert 116 kosekaniner, som det også har vært etterspørsel etter. En 

hjertelig takk til de mange ivrige quilterne som har gjort dette mulig! 

 

Overleveringene skjer i regi av Bergen Quiltelag, etter avtale med Haukeland Sykehus, og neste 

gang blir fredag 3.desember i år kl 10. Hvis noen ønsker å være med på en slik overlevering ta 

kontakt med Anne-Kari Vassdal. 

 

Jubileumsåret 2011 

I 2011 er det 10 år siden denne aksjonen startet. Hadde det ikke vært ekstra festlig om vi kunne 

markere dette flotte jubileum med å overlevere teppe nr 1000!? Derfor sender vi denne 

oppfordringen til alle quiltelag som har bidratt i disse ti årene om å bli med på en ekstra innsats. 

 

Vi har allerede liggende et stort antall tepper hos Anne-Kari for levering i desember i år, bl.a. fordi 

vi har fått 14 tepper fra Åsane Quiltelag, og vi vet at Arna Quiltelag er i gang med en rekke tepper. 

Kanskje har andre quiltelag også tepper ferdige. Det betyr at vi kanskje ikke mangler mer enn ca 

150 tepper for å nå målet om 1000 tepper innen desember 2011! Det er med andre ord ingen umulig 

oppgave! 

 

Dugnad hver onsdag 

Hos Anne-Kari på Arnatveit er det dugnad for Tepper til Glede hver onsdag fra kl 10.00 til 16.30, 

unntatt i skoleferiene. Der er Bergen Quiltelags beholdning av stoffer og vatt, men du kan selvsagt 

også ta med egne stoffer dit. Du kan også få med deg en startpakke derfra og fortsette hjemme eller 

i egne quiltebeer. Her er alle velkommen, uansett medlemskap. Her treffer du også likesinnede, får 

hjelp og inspirasjon – her lager vi tepper til felles glede. 
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Vi vil gjerne høre fra quiltelagene hvilke planer dere legger for 2011 med hensyn til denne 

aksjonen, og vi kommer med oppdatering etter overleveringen i desember 2010 og i juni 2011. 

 

Kontaktpersoner: 

Anne-Kari Vassdal, Anne-Karis Quilt og Søm, Arnatveitveien 126, mobil 414 43 588 

Barbara Rastad, mobil 412 34 725, barasta@online.no 

 

Du kan også finne litt informasjon om aksjonen på internettsidene til Bergen Quiltelag og Arna 

Quiltelag, www.bql.no og www.arnaquiltelag.no     

 

 

 

USA – besøk 

 

Astri  fekk telefon frå to quiltedamer i USA. Dei skulle på besøk til Norge, og ville gjerne treffa 

norske quiltarar. Antakeleg hadde dei fått namnet hennar frå tida ho var internasjonal kontakt i 

Norsk Quilteforbund. Ho var sporty, tok imot dei, gav dei overnatting og viste dei rundt i Bergen  i 

fleire dagar. Siste kvelden inviterte ho fleire, så me fekk ein hyggjeleg kveld med vis og fortel.  Eva 

og Barbara var veldig ”amerikanske” , gjorde masse av seg, og hadde masse å fortelja. Før det var 

gått fem minutt, hadde me fått sett bilete av ektemenn, barn, svigerforeldre og ”my best friend”. 

Kor var bileta våre? Vel, eg trur ikkje at nokon av oss norske hadde bilete liggjande fast i veskene. 

Det syntest dei var underleg…. 

Astri serverte rømmegraut, og me andre hadde med spekemat. Spekekjøt av lam var spesielt 

spennande, i Texas og California var lam svært eksklusivt. Eva og Barbara kom frå to statar, og 

hadde aldri møtt kvarandre før. Dei var med i ei felles yahoo-gruppe som sydde postkort, som  så 

vart stempla og sendt i posten. Men å reisa på nokre vekers tur saman i Skandinavia, etter berre å ha 

snakkast på mail før, det var ikkje noko problem! Dei hadde med gåver også. Me var sju som fekk  

kvar vår vesle brikke, sydd i forskjellige teknikkar. Det var nåleputer og flaskehaldar til å ha over 

skuldera på tur. Og eit nydeleg ”fruktfat” med fat quarters, som alle fekk med seg fleire av.  

 Dei likte godt å sjå det me hadde sydd i Norge. Ei veninne hadde faktisk boka til Turid og Kristin i 

Texas, og  ho hadde sydd eit teppe derifrå! Her måtte det takast bilete for å få bevis for at ho faktisk 

hadde møtt forfattaren! Ein flott kveld, med to herlege, amerikanske quiltarar! Takk for at eg fekk 

vera med, 

helsing Anna 
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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 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARIKROKEN, møtested hos Kari i Steinsvikkroken 41.  

Her har Kari åpnet sine lyse og trivelige lokaler i kjelleren som et blitt til en kombinasjon av galleri, 

kunstutsalg og håndverkskafe. 

Kari Berger var den som startet quiltebee-en min, Snellene, men er ikke med der lenger, men vi følger 

med på hva hun driver med. Snellene var på håndarbeidskafe der forrige uke og hadde en trivelig 

kveld. Endel naboer og andre hadde funnet veien ditt. Det brant lystig i peisen, kaffe og te var på 

bordet og nybakt kake. Praten gikk lystig mens strikkepinnene og synålene jobbet. 

I Karikroken er det mobilfri sone. Kari lider av stråleallergi. Hun tåler ikke strålingen fra 

mobiltelefoner og annen stråling som finnens overalt rundt oss. Dette fører til mange begrensninger for 

hva Kari kan gjøre og delta på i hverdagen. Derfor er det viktig for Kari å skape et aktivt miljø rundt 

seg der hun selv kan være. Kari har alltid vært interessert i håndarbeid av ulike slag, derfor er det en 

slik allsidig håndarbeidskjeller med kafe hver mandag. 

I tillegg til håndarbeidene som selges i Karikroken har Kari en krok for brukt barnetøy. Steinsviken er 

et strøk med mye nybygging og barnefamilier flytter inn, derfor ønsker Kari at det skal være en 

mulighet å få tak i billig barnetøy.Jeg anbefaler alle å ta seg en tur til Karikroken. Du kan også 

kombinere det med en tur i Siljustøl eller på golfbanen. Åpningstidene er: Søndag 11.00 -15.00 

Mandag 18.00 -21.30 Mandag er det Kunst og Håndarbeidskafe fra kl. 18.00-21.30.  

         Margun 
 
 

  
 

mailto:anne@quiltestallen.no
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Anne-Karis 
Quilt og Søm AS 

 

Arnatveitveien 126 

5262 ARNATVEIT 

Mobil : 414 43 588 

 

ÅPNINGSSTIDER: 

MAN,TIRS,ONS:Kl. 10.00 – 16:30 

TORSDAG:  Kl. 12:00 – 18:00 

Stengt alle skoleferier 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LAPPEFEST PÅ LAPPELOFTET 
 

Fredag 5.nov. inviterte Lappeloftet til en koselig kveld 

sammen med Kari Melsom, som presenterte sin julebok: 

LAPPEFEST. 

Marianne og Leni laget til en fin stemning med nybakte 

boller og gløgg med tilbehør. 

Kari viste alle de flotte modellene fra begynnelse til 

slutt, som de var plassert i boken, det var duker, løpere, 

puter, juletretepper m.m. Hun fortalte historien bak de 

fleste arbeidene, og forklarte detaljer. Det var veldig 

interessant og lærerikt. Fint å få se og ta på Karis glade 

fargerike tepper. 

Naturligvis signerte hun også boken, både til de som 

kjøpte den denne kvelden, og til de som hadde den fra 

før.  

Det ble en begynnende julestemning for meg som var så 

heldig å få være tilstede. 

AMW 

 

 

Lørdag formiddag var det demonstrasjon av nye 

linjaler som fristet. Det er alltid kjekt med godt 

verktøy og er det noe vi quiltere kan bruke som 

letter vårt arbeid, er vi klar til innkjøp! 

De populære Jelly Rolls som nå selges, har en 

bredde på 2,5” og det er nå flere linjaler som er 

laget til disse. Linjalene heter Creative grids og  

kommer i flere utførelser. 

For å lage Flying Gees må du ha to av disse 

linjalene, en 45 og en 90 graders linjal. Med 

stoffbredde 2,5” får du akkurat trekanter og kan 

sette sammen til flotte Flying Geese. 

Har du flere Jelly Rolls kan du også bruke en 45 

graders linjal som kalles trapezoid hvor du kan lage 

flettemønster og en annen 90 graders linjal som 

lager trekanter.  

En annen grei linjal er en hvor du kan lage Storm at 

Sea som er at veldig flott mønster. Nå blir dette 

enklere å få til mer nøyaktig. 

Triangle Ruler har 120 graders vinkel og her kan du 

lage flotte trekanter. Her finnes også en 60 graders 

linjal som det kan være greitt å bruke med 

stripesett. 

Den siste linjalen som Kari viste, Curved Slotted 

Ruler, lager du bølger. Det blir en fin effekt av 

denne og kan brukes i flere prosjekter.  

Alle disse linjalene kan du sikkert få demonstrert i 

de lokale quiltebutikkene.  

   Astri Ese Hole 

   
DESEMBERSALG! 

Alle julestoff  – 50% 
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Juleludo 

Min svigerdatter Merete er uvanlig kreativ, 

med ulike hobbyinteresser, og denne 

skaperglede gir seg også utslag med 

quilting. Midt i travle tider lader hun 

batteriene på hobbyrommet, og her er det 

spennende resultatet av et ludobrett quiltet i 

9-patch og spillebrikker som figurer i 

fimoleire. Til hver spiller følger en egen 

pose til figurene. Quiltingen har hun gjort 

selv, figurene har hun laget i samarbeid 

med sin mann Thomas. 

 

Barbara Rastad 
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VERDENS STØRSTE HEXAGONQUILT 
I september 2009 fant jeg en link på siden til Paper Pieces ,med en invitasjon til å være med å lage 

verdens største hexagonquilt. 

Det var en gruppe quiltere i Australia under ledelse av Gail Chalker, som hadde satt seg føre å få 

dette til. De ba om å få tilsendt det jeg kaller ”6-kantblomster”sydd av 1”hexagon. Man kunne 

bruke hva farge man ville, men de måtte ha en grønn hexagon i midten. Hvis man ville kunne man 

sy en off-white rekke rundt blomsten. Frist for å sende inn var 1. desember, og resultatet skulle 

presenteres i mai 2010.  

Jeg har aldri før ønsket å være med på noe slikt, men siden jeg holdt på med 6-kanter, var det litt 

fristende. Dessuten skulle den ferdige quilten etterpå deles opp i passe størrelser, og deles ut til syke 

- og aldershjem, så det var ikke helt bortkastet. Margun og Turid Østby ble med, og til sammen 

sendte vi inn noen og 30 6-kantblomster.  

Jeg sendte med en frankert svarkonvolutt, og fikk et brev med foto tilbake. 

-Det var brukt 152.636 hex. i quilten. 

-Den ble quiltet i 20 deler på en long-armmaskin av Lyn Crump. 

-Den ble 108,80 m. lang. 

-Den veide 146,7 kg. 

-Det tok 165 timer å quilte og sy på lukkekant. 

-Det gikk med 158 spoler undertråd med 17.358 m. tråd. 

-Det gikk med 26.240 m. quiltetråd. 

-De fikk 6-kantblomster fra: Australia, New Zealand, USA, Canada, England, Finland, Sør Afrika, 

Tyskland, Nederland, Norge, Hong Kong, Argentina, Kypros, Belgia, Montevideo og Sweitz. 

Hver innsendt ”blomst” representerte et lodd, og vinneren av en kurv med stoff for $250 ble en 

australsk dame, som hadde sydd en ”blomst, selv om hun ikke var en quilter. Hun donerte gevinsten 

til en quilter som nettopp hadde mistet sitt hjem. 

Du kan se flere bilder på : http://worldsbiggesthexagonquilt.blogspot.com/ 

Anne-Marie W 

 
Kurs hos Janet Fogg 

Høsten 2008 bodde jeg 5 uker I Pittsburg I USA. Gjennom en av de lokale qultelagene; North 

Pittsburg quilters guild fikk jeg anledning til å delta på et kurs holdt av quilteKunstner og -lærer 

Janet Fogg. Janet har egen nettside: http://janetfoggquilts.home.comcast.net hvor dere kan se de 

største arbeidene hennes.  

Det var to ting som imponerte meg, de fantastiske detaljene i quiltingen, og størrelsen på teppene. 

Det er umulig å forestille seg størrelsen uten bildene fra kurset.To av teppene jeg har funnet på 

nettet hadde hun med på kurset. Nordlyset damene holder opp er baksiden av Huskien. Jeg håper 

dere kan se noen av snøkrystallene hun har quiltet, alle er forskjellige! Teppet av katten ser dere bak 

damen til venstre. Den sorte rosetten med gule eller gylne sting er en detalj fra denne katten. 

Ella Moe-Nilssen 
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MÅNEDENS BLOKK – DESEMBER 
V/Turid Margaret Uren / tmuren@online.no 

 
Serien startet i september-nummeret av Lappenytt (nr. 144) og der vil du finne mer utfyllende 

informasjon om prosjektet. Vi er nå kommet til blokk 4 som er en variasjon av Vindmølleblokken .  

 

Denne gangen bruker vi kvadrater og rektangler som utgangspunkt.  

 

Til én blokk trenger du følgende stoffer (jeg har beregnet gode mål) 

eller dine farger og evt. rester: 

 

15 x 35 cm rosa, 20 x 20 cm mørk blått, 20 x 20 cm lys blått og  

20 x 35 cm lyst. 

 

 

 

 

 

 

Vi lager 4 ”flying geese” enheter slik: 

Skjær et rektangel 11,5 x 6,5 cm  

(4,5 x 2,5 inch) og to kvadrater  

6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 inch).  

I min modell er det to forskjellige farger på 

hjørnekvadratene. Legg kvadratene i hver sin ende av 

rektangelet og lag hurtighjørner. Hvis du bruker to 

forskjellige farger på kvadratene må du passe på at fargene 

kommer på samme side på alle enhetene.  

 

Skjær så fire lyse og fire lys blå kvadrater 6,5 

x 6,5 cm (2,5 x 2,5 inch) og sy sammen som 

vist på tegningen. Det er også her viktig å sy 

sammen alle enhetene like. 

 

Sy sammen til 4 blokkdeler som vist nedenfor og sy til slutt 

de fire delene sammen til en hel blokk. 

 

Ferdigmål (inkl. sømrom) er 

21,5 x 21,5 cm (8,5 x 8,5 

inch). 

 

Fortsetter i neste nummer! 

 
  

mailto:tmuren@online.no
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