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Et av Bente Larsen sine flotte tepper som var med i NQFs konkurranse, ”Ekstremvær”.  

Tittel på dette teppet er Ekstremvær, pent og sol, varmt hele året. 
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 Leder fra styret 
   
Hei alle sammen.  

 

Ja, nå er påsken over og vi har stilt 

klokken en time fram mot sommeren. 

Det er lysere og lengre dager som gjør 

det lettere å sy både med maskin og 

for hånd. 

Vi nærmer oss ferdig med teppe som 

vi alle er med å sy på. 

Det blir ett kjempefint teppe. 

Vi må ha det med på utstillingen i 

september på Nordnes bydelsenter. 

Håper det blir mange som sender inn 

arbeid. 

Utstillingen er en fin anledning til å 

vise hva vi driver med i laget. 

Konkurransen, Hus og hjem, fra 

tømmerkoie til slott blir spennende. 

Håper mange vil være med. 

Kurskomiteen har fått mange innspill. 

Det var til god hjelp, da vi la opp til 

kurshelg, 4-5-6 oktober 2013 på Stend 

jordbrukskole, med sy-kafe´, høres 

det greit ut? 

Dette blir det mer om seinere. 

Det blir en uhøytidelig konkurranse 

på siste møte før ferien. 

Grytelapper og eller grillvotter. Det er 

jo aktuelle ting grillsesongen. 

Så sett i gang å sy, dette blir gøy. 

 

 

Alfhild Kippersund 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

ragna.b.langlo@statped.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Alfhild Kippersund tlf 92082449 

alfhild.Kippersund@gmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 916 83 230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 

Maria Lie-Matthiesen tlf 480 60 724 

emmat@online.no 
 

Bibliotekansvarlig 

Margaret Grundseth tlf 92664026 

mgrundseth@gmail.com 
 

Representant Lappenytt 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 
 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf 93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité 

Margunn Vatshelle tlf 98010669 

ma-vats@online.no 

 

Anne-Marie Wolff  tlf 99223208 

amwolff@start.no 

 

Turid M. Uren tlf. 40223044 

tmuren@online.no 

 

Frilandskribenter 

Kjersti S. Lie tlf 47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf 99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Christine Andreassen tlf 95041886 

Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Web ansvarlig 
Turid Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

Neste møte: 

 tirsdag 14. mai  

kl. 19:30 

 
Grete Smedal 

fra Designfellesskapet 

kommer + Byttedag. 

En fin anledning til å 

rydde i stoffhyllene. 
 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i MAI er 

  30. april 

Konkurranse 
 

Vi inviterer til uhøytidelig 
konkurranse med tema: 

grytelapper eller grillvotter. 
 

Innlevering på junimøtet. 
Hilsen styret 
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Referat fra møtet 19.mars 

 

Vi var 62 samlet på møtet. 

Bikko ønsket velkommen og presenterte hele styret med nye og gamle medlemmer. 

 

Kari Hartveit som arbeider med tekstilbilder presenterte 

noen av bildene sine og fortalte om hvordan hun arbeider 

med tema og farger. Det var mange engasjerte spørsmål fra 

salen. Kari bruker forskjellig tekstiler, hun finner eller får 

stoffer fra mange forskjellige kilder. Hun bruker sjelden 

ensfargede stoffer, kan male på bildene i blant for å få frem 

dybde eller skygge, men bruker som regel stoffene som de 

er. Et tema som går igjen kjærlighet, et par i omfavnelse. 

Hun lager både små og store bilder og bruker sterke farger. 

Det kan være en god ide å arrangere en tur til Karis atelier 

på Paradis en dag. 

Kari er invitert som utstiller til et fredssymposium i 

Jondalen i sommer. Det har vært arrangert i slutten av juli 

eller begynnelsen av august. 

 

Etter pausen orientert Signe om utstillingen vi skal ha på 

Nordnes bydelshus 13. – 15. september. Signe etterlyste 

medlemmer til utstillingskomiteen. 

 

Det er startet en gruppe på Face book, som heter 

Quiltevenner i Bergen, og Bikko viste hvordan en 

”deler” informasjon med hverandre innen Gruppen. 

 

På vis og fortell var det mange flotte tepper. En glad 

gjeng viste en flott samling tepper fra lørdagstreffet som 

ble arrangert på Spar Kjøp til «Tepper til glede». 

 

Ella Moe-Nilssen  
     
  

 

 

 

 

 
.   INFO om hjemmesiden www.bql.no 
Grunnen til at du ikke kommer inn på hjemmesiden vår er at det er kommet skjerpede regler for å 

«eie» et domene som ender på «.no». En av betingelsene er at man har et organisasjonsnummer. 

Dette er noe BQL har manglet, og derfor har vi for tiden ikke tilgang. Styret jobber med saken med 

å få laget registrert i Brønnøysundregistrene, og så snart vi har fått tildelt org.nummer vil jeg ta 

kontakt med Hostmaster/Telenor og få hjemmesiden «på luften» igjen. 

Web-ansvarlig Turid Uren  

http://www.bql.no/
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International Quilt Festival of Ireland 
 

Fra 7-9 juni 2013 er Galway enda en 

gang vert for International Quilt 

Festival of Ireland, en av de mest 

unike internasjonale quilt festivaler i 

verden. 

Dersom du ønsker mer informasjon se 

hjemmesiden  www.IQFOI.com 
 

http://iqfoi.us6.list-manage1.com/track/click?u=f94e7d666aaf1f01e7c0b0fa8&id=c8e5154fc9&e=29e9383313
http://iqfoi.us6.list-manage1.com/track/click?u=f94e7d666aaf1f01e7c0b0fa8&id=c8e5154fc9&e=29e9383313
http://iqfoi.us6.list-manage.com/track/click?u=f94e7d666aaf1f01e7c0b0fa8&id=9bbf649e8b&e=29e9383313
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Presentasjon av nye styremedlemmer: 
 

Jeg er Maria Lie-Matthiesen og kommer fra Sarpsborg.  

Jeg har bodd i Bergen i over 15 år og har bodd meg inn 

her. 

Den første jeg ble kjent med her i Bergen var Anne 

Toppe Myrdal. 

Vi hadde en del felles interesser blant annet sying. Å sy 

har jeg gjort siden jeg var liten jente. Jeg har sydd alt fra 

klær, lappeteknikk, omsøm  

av møbler. Det er og her jeg har min utdannelse. 

Anne inviterte meg med på møte i Bergen Quiltelag og 

her er jeg og gleder meg til å være med i styret. 

 

Hilsen Maria Lie-Matthiesen, 
innkjøpsanvarlig  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Maria Lie-Matthiesen 

innkjøpsansvarlig 

Margaret Grundseth 

Bibliotekansvarlig 

Christine Andreassen 

Lappenytt representant 
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Mystery quilt – del 3 

v/Turid M. Uren 

 

 

Serien begynte i Lappenytt nr. 169 og vil gå frem 

til juni-nummeret. Les informasjonen som sto i nr. 169 ang mål på det ferdige 

arbeidet og forslag til stoffer etc. 

 

Denne gangen er det et enkelt «spor» vi skal sy, nemlig vindmølleblokker. Her kan 

det være spennende med forskjellige farger, eller nyanser av farger hvis du følger en 

bestemt fargeskala. 

Lag 10 stk. av Blokk nr 4.   
 

 

  

Blokk nr. 4 
 

Blokkens ferdigmål er 10 x 10 cm (4 x 4 inch).   

 

Den er satt sammen av 4 trekantruter som du enkelt syr ved hjelp av malene fra 

Tryll med Trekanter, gul mal nr. 2 for cm og rosa mal nr. 2 for inch. Da er 

sømrom inkludert uten at du må tenke på det.  

Hvis du syr trekantrutene på en annen måte må du huske sømrom er 0,7 cm 

(1/4 inch). 

Monteres som vist over. 

      

Nye spor følger i neste nummer! 
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«Lazy Angle» kurs med AnnaKa i Quiltekroken  15-17 februar 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15-17 februar var vi 12 heldige damer som fikk plass på AnnaKa sitt «Lazy Angle»kurs. Damene 

kom fra Valdres, Hardanger, Sotra/Øygarden og Bergen og omegn.  

 

Personlig så hadde jeg en ledig helg som jeg bare hadde bestemt meg for å gi meg selv til kreativt 

og sosialt samvær.   At jeg fikk så mye glede og inspirasjon til bruk av linjalen var bare en stor 

bonus.  Selv om det er mye vi kan lære oss selv via YouTube og lese mønster, så er det noe med det 

å være sammen med likesinnede. Det gjør det ekstra kjekt! 

  

Ann hadde brukt ca 1,5 år til å jobbe med linjalens muligheter, og presenterte for oss et 

kurskompendie med 8 forskjellige prosjekt med nøyaktige arbeidsbeskrivelser. Kursmodellen var et 

veggteppe bestående av 9 blokker med forskjellige 

teknikker. Noen valgte å følge dette, steg for steg med 

den ene teknikken etter den andre, mens undertegnede 

og andre valgte ut noen få blokker og satte sammen til 

puter, løpere eller tepper. Ann fortalte også om 

gunnleggende quilteteknikker og argumenter for 

hvorfor hun hadde valgt som hun hadde på de 

forskjellige teppene. 

  

Quiltekrokens lokaler og sortiment er innbydende og en 

flott ramme for å være kreativ og kose seg med 

symaskinen en helg. Kaffe /te og noe godt til å bite i ble 

servert og hva vi ellers trengte fant vi i hyllene Tusen 

takk til arrangør og flott vertskap! 

Bilder fra kurset finner dere på Quiltekrokens Facebook 

side:  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.41752156

5007666.97749.143193575773801&type=1 

 

Med quiltehilsen Janne Grethe Torsvik 
  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.417521565007666.97749.143193575773801&type=1
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.417521565007666.97749.143193575773801&type=1
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ÅRSMØTE I NORSK QUILTEFORBUND 15. – 17. MARS I SARPSBORG 

 
Så var det tid for årsmøte i Norsk Quilteforbund igjen, og i 

år var det litt ekstra spesielt siden laget feiret 25-

årsjubileum. Det var til sammen 12-13 damer fra Bergen 

Quiltelag som fant veien til årsmøtet denne gangen, vi 

kom på forskjellige tider og med forskjellige 

transportmidler.  

 

Møtet ble holdet på et fint, ganske nytt hotell som ligger 

tett ved E6 i Sarpsborg, det hadde også en stor, lekker spa 

avdeling med et flott badeland. Sarpsborg var valgt i år 

siden det var der det hele startet for 25 år siden.  

Til sammen var det drøyt 400 medlemmer registrert til møtet, men det kom også mange tilreisende 

på dagstur for å være med på aktivitetene. 22 butikker hadde kommet, så det var mye spennende å 

se på og få kjøpt.  

Første kvelden var det først servering av «Quiltegryte», og deretter var det foredrag av amerikanske 

Joanna Figueroa, som jobber som designer hos Moda. Hun viste mange quilter laget av de 

forskjellige kolleksjonene hun har designet, der var mye lekkert. Hun var også en av kursholderne. 

 

Lørdag formiddag var det først årsmøte, før butikkene og utstillingene åpnet. Årsmøtet gikk greit, 

men da valget skulle avholdes, kom det benkeforslag på ledervervet, og vi måtte til med skriftlig 

avstemning. Dette hører til sjeldenhetene, og 

resultatet ble at benkeforslaget vant. Hun heter 

Heidi Bolgnes og er fra Trondheim. Ellers 

virker det som forbundet driver greit og at 

økonomien er tilfredsstillende. Det stadig 

tilbakevendende tema er rekruttering av nye, 

helst yngre medlemmer, noe vi som kjent strir 

med alle sammen. Til slutt ble vinnerne av 

årets konkurranse kunngjort, i år med noen 

overraskelser, men også flere gjengangere på 

vinnerlisten. Temaet var «Ekstremvær», og 

vinneren i tradisjonell klasse var Julie 

Kvamme, som var med for første gang, med 

teppet «Monsterbølger». I åpen klasse var det igjen Kjersti Thoen som vant, med teppet 

«Ekstremvær», og prisen for beste håndverk gikk til vår egen Marit Lauve for «Vinternatt i 

måneskinn». 

 

Etter årsmøtet holdt Bente Vold Klausen foredrag og viste litt om hvordan hun arbeider med 

teppene sine. 

Imens hadde butikker og utstillinger åpnet, og vi kunne alle beundre teppene i de forskjellige 

konkurransene. Det var stor oppslutning om alle konkurransene som var utlyst i år, det er flott at så 

mange er med. 

Det var også en god del kursvirksomhet, selv om de hadde måttet avlyse 12 av de 29 utlyste kursene 

på grunn av for få påmeldte. 

 

Lørdag kveld var det som vanlig quiltemiddag med trekning av det ene lotteriet, samt blokklotteriet 

som i år hadde temaet «Hjerter». Og tenk, undertegnede vant et av teppene, og det er første gang jeg 

var med på dette! Vi fikk også høre litt om hvordan tingene var ved starten og de første årene av 

forbundets eksistens, det har skjedd en del siden det! 
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Søndag formiddag var det foredrag av stipendmottakeren fra i fjor, Edny Raknes Reiten, der hun 

viste hvordan hun arbeider, og resultatene av dette. 

Utover søndagen dabbet det av med aktiviteten både i butikker og på kurs, og de tilreisende begynte 

å forsvinne for å rekke fly og andre transportmidler. Det var et trivelig årsmøte, som vanlig, og vi 

ser frem til det neste, som skal være i Kristiansand. 

Tekst: Signe Haugen 
Foto: Astri Ese Hole 

Christine Andreassen sitt bidrag 

til konkurransen ”Ekstremvær” 

Kjersti Thoen vant Åpen klasse Julie Kvamme vant Tradisjonell klasse 

Marit Lauve fikk pris for 

Beste håndverksmessig arbeid. 
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Referat fra Quiltelagsforum på årsmøtet til NQF v/Heidi Bolgnes, Quiltelagskontakt 

 

Agendaen var på forhånd sendt ut til alle kontaktpersonene på quiltelagslista på NQF.no 

samt at det var gitt en generell adgang til påmelding via registreringen til Norsk Quiltetreff. 

 
1. Da NQF er en medlemsorganisasjon for direktemedlemmer og ikke  for quiltelagene kan det være 

en utfordring å få den ønskede ”nærhet” mellom NQF og de enkelte lokale quiltelag. Hva ønsker 

quiltelagene av NQF? 

 Presentasjon av norske kursholdere – gjerne som en artikkelserie 

o Fyldigere presentasjon til kursene på Norsk Quiltetreff - gjerne med bilder (gjenkjennelse) 

 Kommer utenlandske kursholdere til Norge så må det gjøres kjent tidlig på nqf.no 

o Quiltelag bør få muligheten til å ”dele” på utenlandske kursholdere – gjerne også de som 

NQF får til Norge 

 Lokale quiltelag bør få muligheten til å profilere seg via NQF  

 Lokale Quiltelag tar gjerne imot tips fra NQF om ”alt” 

o Organisering, drift, aktiviteter 

o Kursholdere 

o Aktiviteter andre steder i landet 

 Quiltelagene ønsker hurtiginfo fra NQF når noe skjer – fortrinnsvis i mails form 

o Ikke alle er på nett daglig og bladet tar for lang tid 

o F.eks når påmelding til quiltetreffet åpner, info blir forsinket osv. 

o Kontaktpersonen kan lett spre slikt videre til medlemmene 

o Vil synliggjøre aktivitet overfor medlemmene 

 

1. Quiltelagslista på nqf.no;  

Er det vanskelig å få medlemmer i det lokale quiltelaget til å stå som kontaktperson på denne lista? 

 Tar alt for lang tid å få inn endringer  

 Innmeldte endringer er aldri blitt lagt inn 

 Noe uklart hvor endringsmeldinger skal sendes 

 

Er dette en tilfredsstillende oversikt som er nyttig for lagene? 

 Ikke brukervennlig slik den er nå 

 Vanskelig å finne rett quiltelag når det bare er sortert fylkesvis 

o Bør være mulig å søke etter distrikt eller lignende 

o Bør få en mulighet til å hente inn adresseliste for alle lag i hele eller deler av landet til f.eks 

kursinvitasjon.  Kanskje få et regneark på forespørsel? 

 Kan quiltelagene få mulighet til å presentere sitt lag i underliggende dokumentasjon – gjerne også 

med hvilke aktiviteter de har, størrelse osv 

 

2. NQF og informasjonskanalene til medlemmene – her ber vi om ønsker og behov - så må styret i 

neste omgang ta stilling til hva som er mulig. 

Medlemsbladet 

 Portretter av (norske) quiltere – ”mitt quilteliv” 

 Få med mer om aktuelle kurs/samlinger/treff/utstillinger 

o Både i Norge og utlandet 

 Kunngjøre deadline for bladet på blogg/Facebook 1-2 uker før 

o Setter ”press” på de som vil ha med noe i bladet 

 Noen mener det er vel mye utenlandsk, det norske quiltemiljøet må synliggjøres mer 

 

Nqf.no 

 Problemer med elektronisk påmelding i år.  Kom ikke inn eller prøvde uten å få bevis for at 

registrering var OK.  Sendte da brev i stedet  

 Ønske om butikkliste som kan sorteres ut fra geografi (a la danskenes liste) 

o I alle fall de butikkene som annonserer 

o Bør også komme i bladet 1 gang pr år (helst nr 2 – til ferien) 
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Bloggen 

 Alle blogginnlegg må få dato for når de er lagt inn 

o Søkemuligheter på bloggen savnes 

 Mer ”lokalstoff” fra enkelte quiltelag 

o Om drift og aktivitet i lagene 

o Gode ideer (helst søkbart) 

o Mønstre/inspirasjon/aktuelt i tiden 

o Fra idé til ferdig resultat 

 Få bloggen aktiv – bruk gjerne linker til andre inspirasjonskilder 

 Medlemmene bør få mulighet til å kommentere/spørre på bloggen (Innlegg må sannsynligvis 

modereres før de kan legges ut) 

 

Facebook 

 Rask info kommer fort ut – men mange medlemmer er ikke på FB og dette må hensyntas  

 Henvendelser til FB må ikke stå ubesvart lenge 

 NQF må være ”proff” på nett, også FB 

 

Direktehenvendelser til styret – er kontaktinfo lett tilgjengelig? 

 Ingen spesielle merknader 

 

Er quiltelagene fornøyd med informasjonen som kommer ut?  

 Lite info om NQF og norsk aktivitet med unntak av rett før årsmøtehelga 

 

3. Verving.  Dette er en utfordring for NQF – og sannsynligvis også for det enkelte quiltelag. 

 Ved kampanjer – husk at noen lag er store, andre små.  Kampanjer som da går på flest vervede pr lag 

blir ikke rettferdig 

 Database for gode mønstre kan lokke medlemmer til NQF 

 NQF må få til attraktive medlemsfordeler – evt med pålogging 

o Mønster 

o NQF-artikler som kan kjøpes rimelig 

 NQF må yte/friste for å beholde og få nye medlemmer 

o Medlemmene må få en bedre dialog med NQF 

 Kan NQF være behjelpelig med rettledning i forbindels med mønsterskriving? 

 Aktuell spørsmålsstilling; Hvorfor være medlem? Hva får jeg ved å være medlem? Hva får jeg ved å 

delta på Norsk Quiltetreff m/årsmøte? 

o Stille opp som medlem på årsmøte 

o nettverksbygging,  

o sosialt,  

o Få ideer som tas med hjem,  

o Gå kurs – ønsker mer workshops 

o Etablere samarbeidsrelasjoner både lokalt og i større perspektiv 

 

a. Kan NQF og de lokale quiltelagene hjelpe hverandre her?  Alle kreative forslag mottas 

med takk! 

b. Vi ber om at de quiltelag som har lyktes med enkelte vervetiltak deler dette med de andre 

– kanskje kan det fungere andre steder også  

 Disse to temaene ble det ikke tid til å snakke mye om – men gode ideer kan sendes undertegnede og 

jeg skal få spredt det videre  

 

Noen quiltelag har egne infoer til sine medlemmer – på papir og/eller elektronisk 

Dette kan være til inspirasjon for andre quiltelag; 

 

Bergen Quiltelag har ”Lappenytt” (1 gang pr mnd?) – se www.bql.no 

Nordstrand og Bekkelaget har Nyhetsbrev – se www.nbql.no 

Hilsen Astri Ese Hole  

http://www.bql.no/
http://www.nbql.no/
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