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Bergensteppet har funnet sin plass i Rådhuset! 
 

        Foto Tom R. Hjertholm, Bergensavisen 
 

Fra venstre Mette Lise Vikne, Laila Vikane, Kjersti Oterhals, Marianne Bucher Johannessen, ordfører 

Gunnar Bakke, Turid Uren, Irèn Serigstad, Signe Haugen. 

 
 

 
 



Lappenytt nr. 151/2011     ✄  Side 2 

 

 
 

 
 

Styret  
Leder 

Irén Serigstad  tlf 992 34 048 

irser@frisurf.no 

 

Nestleder 

Anne Marie Bottolfsen  tlf 979 90 053 

tor.bottolfsen@c2i.net 

 

Kasserer 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Bibliotekar 

Anna Synnøva Hundal tlf. 452 18 617 

anna.synnova@hundal.priv.no  

 

Sekretær 

Inger Margrethe Larsen tlf  975 37 095 

inger@flex.no 

 

Medlemsansvarlig 

Bente Høgh tlf 482 08 923 

b-hogh@hotmail.com 

 

Styremedlem 

Mette Lise Vikne tlf 412 67 049 

meliviho@broadpark.no 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 934 07 337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 980 10 669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff tlf 992 23 208 

anne-marie.wolff@start.no 

 

Kjersti S. Lie tlf 477 56 961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Frilandskribenter 

Anne Marie Bottolfsen tlf 979 90 053 

tor.bottolfsen@c2i.net 

 

Irén Serigstad tlf 992 34 048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 402 23 044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

Leder fra styret 

Hei! 

På forrige møte diskuterte vi 

hva vi ville framover med 

biblioteket. Medlemmene sa at 

det vil vi fortsatt ha! Nå er det 

kjøpt inn seks nye bøker, og 

flere er på vei. Benytt 

muligheten til å lære noe nytt, 

finne mønster eller bare skaffe 

deg sengelektyre! Biblioteket 

blir ute i gangen som vanlig. 

Hilsen  Anna S. Hundal 

 

 

 

ETTERLYSNING 

 

For en tid tilbake fikk jeg 

tilsendt månedens blokk,  

"Sunshine Frolics (vår 

versjon)" fra Kathrines 

Quiltestue. En del blokker har 

blitt liggende, og no da jeg tok 

dette fram for å gjøre det ferdig, 

ser jeg at jeg har fått 2 like 

blokker (nr 7) tilsendt.  

Jeg mangler mønsteret på blokk 

nr 6 (sol og kjærlighet i livets 

hage, som det er oversatt til).  

 

Hvis noen kunne hjelpe meg 

med dette hadde det vært fint. 

Mail adresse: 

 irenehaugland@yahoo.no 

 

 

 

Vestlandstreffet 2011 
  

Lenke til treffet finner dere her:  

 http://vestlandstreff2011.blogspot.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frist for stoff til neste 

Lappenytt er 26. april. 
 

 

Vi ønsker oss ny  
kurskomité. 

 

Styret ønsker ny kurskomité i 
laget, så om noen kan tenke seg 
å få innflytelse på valg av kurs 
og kursholdere, vil vi sette stor 
pris på at de melder seg. Det 
kan være enkeltpersoner, eller 
tre som ønsker å jobbe i lag. I 
første omgang ønsker vi 
”Julegavekurs” i høst. Våren 
2012 blir det kurs  for de av våre 
medlemmer som også er 
medlem i NQF, i NQF sin regi, så 
da blir det ikke nye kurs i vårt 
lag igjen før høsten 2012. 

Interesserte kan ta kontakt med 
Irén på tlf. 992 34 048 / 
55100565 eller 

e-mail: irser@frisurf.no 
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Avduking av Bergensteppet 10.03.2011 
 

Nå er Bergensteppet høgtidelig avduket av ordfører Gunnar Bakke.  

Det ble en høgtidelig og trivelig stund i Rådhuset, med pressen tilstede. 

Ordføreren hadde satt seg godt inn i Quiltelagets historie, og holdt en fin tale ved avdukingen. Han 

var imponert over at alle Bergens kjente landemerker var med i teppet. Teppet ble nøye studert, og 

han kunne ikke se at noe manglet.  

 

 Rådhusforvalter Leif Eriksen, som også er den jeg har hatt mest kontakt med i prosessen, var og 

tilstede sammen med rådgiver Ivar Teigen, som også var med på overrekkelsen i Kulturhuset i 

januar. Vi var fem damer fra nytt og gammelt styre tilstede 

sammen med Marianne Bucher-Johannessen og Kjersti 

Otterhals fra quilte-been Knutepunktet. Det var Kjersti som 

hadde ideen til teppet og Knutepunktet som satte det hele i 

gang til kulturbyåret i 2000. Barbara Rastad kom også, det er 

hennes sønn Robert vi hadde den første kontakten med. 

  

Etter avdukingen ble det tid til intervjuer til pressen og 

fotoseanse. 

Ordføreren hadde  invitert til lønsj etter avdukingen. Der fikk vi 

nydelig påsmurte rundstykker og kaker til te og kaffe. Og 

praten gikk livlig med ham og de andre hyggelige 

representantene fra Rådhuset som ga seg god tid med oss. 

 

Teppet har fått en flott plassering i vestibylen på Rådhuset, like 

til venstre når man kommer inn hovedinngangen. Når man 

kommer ut fra kantinen ser man rett på teppet. Det er en vakker 

fargeklatt på den grå murveggen. Det skal bli tatt bilde av den informasjonen som står bakpå teppet. 

Der står navnene til alle dem som har vært med på å lage teppet. Det står også at det er gitt til 

Rådhuset av Bergen Quiltelag i 2011. Bildet vil bli rammet inn og hengt opp ved siden av teppet. 

Æres den som æres skal!  

 

Og da er det litt synd at journalister ikke klarer å oppfatte rett det som blir sagt. 

Både navn og historikk ble dessverre feil i avisene. Men vi i laget vet hva som er rett, og det er at 

Kjersti heter Oterhals, og at flere enn de fire i Knutepunktet var med på å designe og sy  blokkene 

som teppet er satt sammen av. Men det var de i knutepunktet som satte sammen blokkene, og 

mange var med på å quilte teppet. Så er de verste feilene rettet opp. 

 

Vi i styret er i alle fall kjempefornøgd med 

plasseringen, og mottakelsen vi og teppet fikk. 

 

   Hilsen Irén  
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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 

 
 

 

Referat fra mars-møtet 
Irén ledet møtet som vanlig, med stødig hånd. Butikkene slapp til med informasjon om smått og 

stort, med alt fra nye BOM (månedens blokk) til quiltetreff og nye åpningstider. 

Margunn oppfordret oss til å støtte Open Heart- aksjon, til inntekt for Ukraina. Dette står det en 

epistel om et annet sted i Lappenytt. Det ble også informert om en kurshelg i Gausdal i oktober. 

Mer informasjon finnes under «hva skjer» på  www.quiltelag.no. Her kan man også melde seg på. 

Fristen er 1. august -11. 

Deretter hadde vi en diskusjon om bibliotekets fremtid i laget. Styret ønsket synspunkter, og det var 

stor enighet (blant de som uttalte seg i alle fall) at biblioteket gjerne kan slankes en del og at det 

kjøpes inn nye bøker. Alle norske bøker som gis ut bør kjøpes til biblioteket. (Her kan man også 

være oppmerksom på at alle de offentlige bibliotekene er forpliktet til å kjøpe disse, så de vil være 

tilgjengelig også der). Dersom du har ønske om eller forslag til bøker som kan kjøpes inn, eller 

emner vi bør være oppmerksomme på, vil styret gjerne høre fra deg. Legg forslagene i 

forslagskassen. 

Mars-møtet var også sy-møte. Anne-Marie B. ledet oss her, og forklarte hvordan de søte 

påskefuglene skulle sys. Hun fortalte også hvordan de hvite julefuglene ble til gule påskefugler. 

Fuglene var raske å sy, og det bredte seg en aldri så liten vår- og påskestemning i lokalet etter hvert 

som fugler ble ferdig. 

På «vis-og-fortell» var det mye fint å se, og det slo meg at «utvalget» var veldig variert. Det er bare 

å se på hjemmesidene våre, der ligger bildene til inspirasjon for fremtiden – også for dem som ikke 

var på møtet. 

   Kjersti  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.quiltelag.no/
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ILDSJELENE REDDER LIV-----------HJELP TIL UKRAINA. 

 
Open Heart er en humanitær stiftelse som drives på et kristent grunnlag.  

Frivillige gaver fra enkeltpersoner og fra næringslivet gjør det mulig for oss å opprettholde en stor aktivitet.  

650.000 mennesker fikk hjelp gjennom vårt arbeid forrige år.  

Halvard Hasseløy er daglig leder. 

 

Unni Rong Instefjor fra Øygarden er en av ildsjelene. Etter å ha hørt om Open heart sitt arbeid ønsket hun å 

hjelpe. Hun startet strikkeklubb i Øygarden, og det er ikke få sokke-par de har strikket og sendt nedover til 

Ukraina. I 2010 fikk Unni være med til Ukraina og fikk med egne øyne se og oppleve nøden og behovet for 

hjelp.  Dette førte til et enda sterkere engasjement hos Unni.  . 

” Det gjorde vondt, fordi sjokket var så stort. Det var verre enn jeg 

hadde trodd” er Unni sine ord.  

Hun fikk komme på både barnehjem og dagsenter som Open heart 

driver, delte ut kosedyr som barna blir glade for.   

Men Unni fikk og møte en 17 år gammel gutt. Denne gutten var 

delvis lam etter en fallulykke og hadde vært sengeliggende i 1 år. 

Han bodde i en leilighet som var i særdeles dårlig stander. Her 

bodde han med sin mor som var kreftsyk. Faren var død og en 

søster satt i fengsel. ”Denne skjebnen satte meg helt ut, jeg måtte 

bare gjøre noe”, sier Unni. Vel hjemme startet hun innsamling og 

fikk samlet inn over 20.000 kr som har fått gutten under 

behandling. Men det er behov for mer. 

Jeg er kollega med Unni og da hun fortalte om sine inntrykk fra 

turen til Ukraina ønsket jeg å hjelpe henne. 

Jeg fikk med meg quiltebee-en min, Snellene og vi planla en quilt 

som skulle loddes ut til hjelp for denne gutten. 

Janne Torsvik ble med og har utført en nydelig quilting. Quilten 

ble vist på quiltemøtet i mars og det ble solgt veldig bra med 

lodder på møtet.  

Kristin i Quiltehuset ble engasjert med en gang og ønsket å låne 

quilten til butikken og hjelpe til å selge lodder. 

Vi håper på et godt loddsalg. 

Det nytter å hjelpe. 

 Hilsen Margun Vatshelle 

 

 

 

Teppeaksjon til jordskjelvoffer i Japan. 
 

NQF har gjennom EQA fått en oppfordring om å være med i en aksjon hvor det samles inn 

quiltetepper til jordskjelv offer i Japan. Naomi Ichikawa redaktør for det Japanske magasinet 

Patchwork Quilt tsushin har henvendt seg til EQA gjennom  Dõrte Bach. Behovet er stort, og nye 

og gamle ubrukte tepper tas imot med takk. NQF ønsker å delta i denne aksjonen, og håper at dere 

som medlemmer også ønsker å være med å gi en håndsrekning til 

mennesker i nød. 

NQF vil samle inn teppene og stå for en samlet forsendelse fra Norge. 

Ønsker du å være med send en mail til styret@nqf, for mer info. 

Hilsen Styret i NQF 
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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 
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HÅNDARBEIDSKAFÈ I QUILTEHUSET 

 

Ja da har vi i Quiltehuset startet Håndarbeidskàfe. Første kafèdag var onsdag 16. mars.  

Noen kjekke damer møtte og vi hadde 2 koselige timer sammen. 

Dagens tema var stitchery, og vi broderte en koselig liten blomst. Vi satser på å ha et lite tema hver 

gang. Kanskje er det noen som trenger tips og råd om forskjellige ting, lappesøm,  hekling, 

strikking osv. Ta det med på håndarbeidskàfe så skal vi prøve å hjelpe. 

Vi startet også opp med prosjekt ”Make a boob”. Dette er etter at vi har lest en artikkel/oppfordring 

fra Nina Lise Moen i Norsk Quilteblad (NQF) og i Quiltemagasinet. Det handler om å lage 

”boob`s”, sirkler som skal brukes som en del av brystkreftaksjonen i oktober 2011. Vi i Quiltehuset 

synes at dette er en flott aksjon å støtte. Alle kjenner jo noen som er berørt av brystkreft. 

Quiltehuset sponser stoff, vatt og bakstykke på de sirklene vi syr på håndarbeidskafèen. Quiltehuset 

vil også betale porto på de sirklene vi jobber med og sender til aksjonen. Damene som var tilstede 

var veldig positiv til dette prosjektet og vi har plass til mange flere.  

 

Vi treffes annenhver onsdag fra 

klokken 11.30-13.30.Altså i uke 

13,15.17 osv. 

Det koster kr 50,-. Da serverer vi 

kaffe/te og litt å spise. 

 

Hjertelig velkommen. 

 

Hilsen Renate og Elin(og de andre 

damene i Quiltehuset) 
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KOSELIGE SYKVELDER PÅ QUILTEHUSET 

 

Jeg har i lang tid hatt sytørke. Syrommet har stått urørt og uryddet etter 

aktiviteter fra lang tid tilbake. Jeg liker egentlig å sy, men jeg har flere 

ganger prøvd å komme i gang igjen uten å lykkes med det. 

En dag i høst da jeg var inne på Quiltehuset sin blogg, så jeg at det skulle 

være sykveld der. Med håp om at det kunne være løsningen på sytørken, 

meldte jeg meg på. 

 

De hyggelige sykveldene på Quiltehuset med små, enkle og 

overkommelige prosjekter var akkurat det jeg trengte. Jeg har sydd og 

applikert på votter, vært på et kjempekoselig julekurs der hjerter var tema. 

Jeg har sydd varmedempere, grytelapper og sminkeposer og har fått 

demonstrert mange muligheter som  bruken av BubbleJet gir.  

Innimellom har jeg også vært på strikketreff i Quiltehuset. Jeg er 

kjempestolt av mine to flotte og ferdige ullsjal. Uten inspirasjonen og 

hjelpen på strikketreffene, hadde jeg aldri fått det til. 

 

For meg har det vært positivt med disse korte kveldsstundene på 

Quiltehuset. Det har vært akkurat nok for meg. Jeg har møtt og blitt kjent 

med mange hyggelige damer, fått mye inspirasjon, gode ideer, nyttige tips 

og ikke minst herlige ”kaffepauser” med prat og deilige boller. 

Nå har jeg nettopp vært på sykveld og sydd ”Mug Rugs” eller 

krusunderlag. Tenk å komme til Quiltehuset til ferdige materialpakker, 

symaskinen klar og vite at jeg kunne komme hjem med en ferdig Mug 

Rug.  

Jeg kan på det varmeste anbefale andre som har sytørke, å begynne i det 

små. Ta en tur til en av sykveldene på Quiltehuset og bli inspirert! Og så 

er det så hyggelig å komme dit. Jeg gleder meg til neste sykveld. 

 

 

 

Sømmelig hilsen fra  

Berit Holck  

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Bilder: 

Berit i aksjon ved symaskinen, 

Nina ved strykebrettet og Kristin 

som demonstrerer printing av 

bilder og tekster på stoff ved hjelp 

av BubbleJet. 
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MÅNEDENS BLOKK – APRIL 2011 
V/Turid Margaret Uren / tmuren@online.no 
 
Serien startet i september 2010, Lappenytt nr. 144, og der vil du finne mer utfyllende informasjon om 
prosjektet. Blokk 8 er én av mange blokker som har betegnelsen Mosaic (mosaikk) blokker.  

 
Trekantene lages med Tryll med Trekanter – mal nr 2. Gul for cm og 
rosa for inch. Hver trekantrute måler 6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 inch) 
inkludert sømrom. Ferdigmål 5 x 5 cm (2 x 2 inch). Sy trekantrutene 
som forklart på TmT pakken, eller bruk din egen metode.  Sømrom 0,7 
cm (1/4 inch). 
Til én blokk trenger du følgende stoffer (jeg har beregnet gode mål) 
eller dine farger og evt. rester:  
2 stk. 20 x 10 cm gult, 30 x 20 lyst, 20 x 20 cm lys rosa,  
20 x 10 cm lys blå og 20 x 20 cm mørk blå.  
Start med å sy trekantene. 8 stk rosa/lyst, 4 stk. gul/lyst og  
4 stk. gul/lys blå. 

 

 

 

 

 

 
Skjær 4 mørk blå kvadrater 6,5 x 6,5 cm (2,5 x 2,5 
inch). Legg disse på de gul/blå trekantrutene, rette 
mot rette og sy en søm diagonalt fra hjørne til hjørne 
slik at sømmen går på tvers av den gul/blå. Skjær bort 

overflødig stoff på baksiden. Viktig å skjære bort ”rett side”, slik at 
den ferdige ruten blir som tegningen.  
Sy trekantrutene sammen i fire remser og sy remsene  
sammen til en hel blokk.  
 
Ferdigmål skal være 21,5 x 21,5 cm (8,5 x 8,5 inch) 
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 Tonje Brodering og Lappe-Loftet  

Presenterer: 

 
”Glædelig Jul” 

 

Veggteppe: ca. 120 x 165 cm før quilting. 
 

BOM går over 6 måneder. 
 

Koselige stitcherymotiv som forteller om nissenes førjulstid. 
 

Brodert tekst nederst på teppet: 

”Julehygge og Juleklem gir Juleglede i hvert et Hjem”  

 

 
 

 

Besøk vår nye blogg på:    http://lappeloftet.blogspot.com 

 

Sykveld med tema annenhver onsdag i partalls uker. Første gang 12 januar. 

Kl: 18-21 

150,- pr kveld 

Nye åpningstider Lappe-Loftet: 

Tirs-Ons-Fre: 11- 17 

Tors: 11 - 20 

Lør: 9.30 - 15 

 

http://lappeloftet.blogspot.com/
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