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Styret i Bergen Quiltelag ønsker vel møtt til 

høstens mange aktiviteter! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irén Serigstad har laget dette flotte ugleteppet.  
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 Leder fra styret. 
 
Vel overstått sommerferie til dere 

alle. Jeg regner med at sy-

aktivitetene ikke har ligget i dvale 

selv om det har vært ferie. 

 

 Jeg har hatt en meget aktiv sy-

ferie. Jeg har deltatt på Tjøtta-

dagan med salgsutstilling og 

visning av alle Mammateppene 

mine – som dere kan lese om i 

dette bladet.  

Halvåret som har gått, som leder i 

BQL har vært lærerikt, interessant 

og motiverende. Styrets 

medlemmer er aktive og 

arbeidsomme. Samarbeidet «går på 

skinner».  

Nå er styret i gang med å 

gjennomføre høstens aktiviteter og 

program. Kurset med Helene 

Stubbings fra Australia var «ild-

dåpen», og videre er BQL sin 

utstilling nå i september neste 

«prøve».  

Styret får flere positive, nyttige 

tilbakemeldinger og tips fra 

medlemmene, fortsett med det. Det 

setter vi stor pris på. 

Jeg vil ønske alle medlemmene i 

BQL en aktiv høst – med 

utstilling, kurs og for noen, 

Vestlands-treffet. Styret ønsker 

alle velkommen på møtene. 

Samtidig oppfordrer vi alle til å ta 

med nye «quiltefans» til møtene.  

Ha en aktiv sy- og quiltehøst.  

 

Ragna B Langlo 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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 

 

Frilansskribenter 

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 8. 

Oktober  

kl. 19:30 

 
Turid Uren forteller 

og viser bilder fra sin 

tur til Calgary i 

sommer. 

 

Butikk: 

Quiltekroken 
 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i oktober er 

  20.september 

Husk utstillingen vår i 

Nordnes Bydelshus  

13. – 15. september.  

Les mer på vår 

hjemmeside: 

www.bql.no 
 

Invitasjon til The 

International Quilt & 

Craft Festival of Ireland 

2014 som finner sted fra 

6. til 8. Juni 2014.            

Se mer informasjon:  

 www.IQCFI.com 
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Referat fra junimøtet. 

 
Denne kvelden var det som vanlig kurvfest. Bordets gleder var som et stort lappeteppe med mange flotte 

farger og fantastiske retter. Det er imponerende og se hva quiltedamer også kan på matfronten. 

Bikko ledet møtet og loste oss gjennom kvelden på en flott måte som vanlig og hun informerte om høstens 

kurser i august/september med Helen Stubbings og kursene i oktober til Quiltelaget, som for øvrig er godt 

beskrevet i Lappenytt.  

Det var en uformell konkurranse om grytekluter/ grytelapper mellom medlemmene i laget. Den heldige 

vinner var Margunn Vatshelle. 

Quiltekroken orienterte om forandringer i butikken. De hadde nå fått kurslokaler i kjelleren og hun ønsket 

oss velkommen til å besøke butikken. Hun hadde også gode tilbud til medlemmene i laget. 

Det var som vanlig Vis og Fortell til slutt og det var mange flotte arbeider som ble vist frem. 

Vi ønsker dere alle en god høst med mange muligheter til flotte quiltearbeider. 

 
Hilsen Maria Lie-Matthiesen 

 
 

 

 NATTÅPEN  BUTIKK. 

 

Torsdag 13.juni hadde jeg nattåpen butikk, fra 

12 - 24.  Dette ble en stor suksess! 

De første kundene kom da jeg åpnet, og hadde 

med seg håndarbeid.  Det ble noen  

koselige timer med stitchery, lunch, handling 

og livlig prat. 

 

Fra kl.17 - 18 var det en stille periode som jeg 

benyttet til å få i meg litt mat og det kom godt 

med, for resten av kvelden ble veldig travel. 

 

Kl.18 startet rushet, da veltet det inn med 

kunder!  Stemningen var stor, og mange traff 

gamle quiltevenner, så praten gikk livlig.  Noen hadde 

med håndarbeid, og andre sydde 

på hjerter til Tepper til glede, og handelen gikk 

strålende.  Timetilbudene var populære, 

og noen fikk med seg både 2 og 3 timetilbud!  

 

Takk til alle dere som var innom denne dagen, og gjorde 

dette til en kjempesuksess! 

Dette skal jeg gjøre igjen til neste år! 

 

Mvh, 
 
Anne-Kari Gjerdevik Vassdal 
Mobil: 414 43 588 
annekgv@broadpark.no 
http://annekarisquilt.blogspot.no/ 
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Sydager i Øygarden 
Tirsdag, onsdag og torsdag etter Sankthans invitrerte 

Janne (Torsvik) til kurs og sykafe på Bibelskolen på 

Bildøy. Dette var andre året hun inviterte. På grunn av 

sykemelding ble kursene avlyst og quiltekafeen flyttet til 

Tjeldstø. Noen av de påmeldte meldte da pass, mens ca 

20 damer møttes og sydde. Noen var innom alle tre 

dagene, mens andre bare var innom en kveld eller dag. 

Det fine med et slikt arrangement er at man kan være med 

så mye eller lite man vil.  

De aller fleste var mer eller mindre ukjente for meg fra 

før, men det gikk jo bare minutter før vi var helt 'på nett'. Du verden så mange koselige damer det er 

som driver med lappeteknikk! 

Det var mye forskjellig som ble laget, alt fra små duppeditter til vesker, løpere og slumretepper. 

Undertegnede hadde med toppen til et par slumretepper, en løper og litt småplukk. Alt ble ferdig i 

løpet av de to dagene jeg hadde anledning til å være der, så jeg var mer enn fornøyd med 

produksjonen. Men det aller beste var inspirasjonen, humoren, fellesskapet og de gode samtalene vi 

fikk. En stor takk til Janne som dro det hele i gang. Dette var rett og slett balsam for sjelen.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  

 

 

 

 

Øygarden quiltelag 
Øygarden quiltelag er stiftet. 

Vi hadde vårt første møte onsdag 14. august 

2013. Det var 17 ivrige damer som møtte opp. 

Vi presenterte interimsstyret; 

Elisabeth Natås Anglevik, Gunn Astrid Strøm, 

Kjersti Semshaug og Solfrid Stigen. 

 

Vi presenterte programmet vi har laget for 

høsten. Vi skal ha et møte for måneden, og 

annen hver gang skal vi ha symøte. 

 

Janne Grethe Torsvik fortalte om sitt 

quiltestudio, og hun informerte litt om Norsk 

Quilteforbund. Vi er blitt enige om å sy 

barnetepper som vi gir til ”Julegaveaksjonen” til Open Heart i Øygarden. Det er noen ”ildsjeler” 

som sender julegaver til barnehjemsbarn og gatebarn i Ukraina. 

Første møte hadde en positiv atmosfære, så vi gleder oss til fortsettelsen. 
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Besøk i Austevoll 

Vi i Lappenytt har snakket om å besøke denne quiltegjengen i lang tid,  men ikke fått det til å passe før nå. 

Endelig var vi på vei, selv om vårværet vi ventet på ikke innfant seg. Det var grått og regn, men hva gjør vel 

det når vi er på vei til noe hyggelig. 

 

Denne gruppen i Austevoll har eksistert i over 20 år. De begynte å 

møtes hjemme hos Eva (Køster) Gjøringbø, da hun bodde på 

Storebø, etter at Husflidslaget hadde arrangert et kurs. Siden har de 

flyttet rundt til forskjellige steder, nå holder de til i SFO sine lokaler 

i Selbjørn barneskole. 

De møtes 1. og 3. mandag i måneden, de har møter så ofte fordi 

flere av dem går turnus, og da er større muligheter til å kunne møte. 

De syr på sine egne arbeider, 

og har alltid Show and Tell. 

Vanligvis er det 6-8 på møtene, og flere av dem er også medlemmer i 

BQL. 

 

Alle tar med seg noe «å bite i". Denne dagen var det mye godt, til og 

med en flott kake. Den skyldes en bursdagsfeiring, men der var også 

lefse med skinke, kjeks, konfekt, nøtter og frukt. Kanskje at det var 

litt ekstra siden det var besøk fra Bergen? Vi følte oss i alle fall veldig 

velkomne og gled inn i gjengen. 

 

De arrangerer flere temahelger i året. Noen ganger har de en 

kursholder. Kristin Johanessen og Marianne B.Johanessen har vært 

der. Andre ganger syr de vesker sammen, og de har hatt påskekurs. 

Det siste de har sydd er Buggy Barn hjertetepper, som vi fikk se 

mange flotte eksempler på. Om våren arrangerer de en tur, vanligvis 

ender de opp i en eller annen quiltebutikk. 

 

Mange av damene er veldig reiseglade. De reiser på quilteutstillinger og kurs forskjellige steder i Norge og 

utlandet. De er vanligvis å se på årsmøtet til NQF, og nå hadde 3 av dem nettopp kommet hjem fra Tønsberg 

og kurs med Sue Daley. 

 

Så var det Show and Tell......Det var virkelig imponerende alt de hadde å 

vise oss. Mange flotte Buggy Barn tepper, store flotte håndsømtepper, 

vesker, løpere og veggtepper. De oppmuntret hverandre til å vise. Må si 

jeg ble imponert over produktiviteten og kvaliteten. 

 

Det var 11 på møtet denne dagen, 2 som er flyttet til Bergen fortsetter å 

komme, og de hadde med seg en gjest. I tillegg var det oss 2 fra 

Lappenytt. 

Det var en utrolig kjekk kveld, og vi fikk føle det gode fellesskapet de 

hadde. 

 

Vi ønsker quilterne lykke til med videre 

arbeid. Kanskje vi skal utfordre dem til å 

"døpe" gruppen sin!!!!!! 

 

 

Anne Marie og Margun 
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Kurskomiteen ønsker velkommen til kurs og sykafé 5. og 6. oktober! 
Det blir 4 forskjellige kurs + sykafé over 2 dager på Storetveit Ungdomsskole,  

kl. 10:00 - 18:00 begge dager. 

Lett å komme dit med buss, bybane eller bil. Gode parkeringsmuligheter. 

 

Påmelding på høstmøtet 10. september eller til Liv Hudson på mail: livhu@broadpark.no 

eller tlf. 470 18 189 innen 16. september. 

 

                           Kurspris for 2 dager er kr. 500,- 
 

Bilder av kursmodeller finner du på www.bql.no 

 

Sykafé er et møterom for syglade som ønsker fellesskap med andre likesinnede. Du tar med 

syprosjektet ditt, håndsøm eller maskin. Pris pr dag er kr. 50,-. Husk å melde deg på! 

 

Kurs 1: Sy på papir (kursholder: Marianne Bucher-Johannessen) 

Her skal vi lære å sy på papir. En morsom teknikk som gir et nøyaktig og pent resultat. Vi tar 

utgangspunkt i hus og dere kan sy så mange dere vil.  

Disse kan monters på forskjellig vis. De som har lyst til å øve på frihåndsquilting kan gjøre det i 

tillegg. Her kan du få brukt opp masse små rester, der er jo alltid kjekt! 

 

Kurs 2: Dongeri (kursholder: Anne Kari Reutz) 

Gjenbruk av dongeri er gøy. Vi kan lage både store og små ting. Sammen med bomullsstoffer, 

grove og fine blonder, bruk av knapper og pynt vil bare fantasien sette grenser for hva vi kan lage. 

Har vi for lite dongeri eller den er hullet, så kan litt kontraststoff brukes til hjelp og dermed kan alt 

brukes.  

Ta med det du har av avlagte klær, og så tar jeg med modellene jeg har laget. Sammen inspirerer vi 

hverandre og får det kjempegøy! 

 

Kurs 3: Frihåndsquilting på maskin (kursholder: Signe Haugen) 

Vi snakker om trådspenning og andre innstillinger på maskinen, om trådkvaliteter og valg av farge 

og plan for quiltingen. Vi lager prøvelapper med forskjellige quiltemønster, prøvelapp som viser 

hvordan forskjellige bakgrunnsfyllinger vil fremheve et motiv og vi prøver å følge et motiv på et 

stoff, samt å fremheve motivet med velvalgte quiltelinjer. 

Vi leker oss med litt større stofflapper for å prøve ut spennende motiver. 

 

Alt du trenger: 

a: Symaskin med stoppefot og mulighet for å senke transportøren. Ekstra nåler 

b: Større og mindre ensfargete stoffer med vatt og bakstykke under 

c: Noen motivstoff med store, avgrensete motiver på, også med vatt og bakstykke 

d: Kanskje en UFO-blokk som kan egne seg til å eksperimentere på? 

e: Tråd i ymse farger, noen som matcher stoffene, noen som gir kontrast. 

 

Kurs 4: Rester (kursholder: Gunn Tepstad) 

Et resultat av årevis med sying er at det samler seg opp rester, og de kan vi jo ikke kaste! 

På høstens kurs vil jeg vise hvordan rester kan bli flotte ting. Jeg gjennomgår teknikken jeg brukte 

da jeg sydde "Overskuddsteppet" mitt. Vi kan også sy mindre prosjekter som kort og små bilder. 
 

  

mailto:livhu@broadpark.no
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MAMMATEPPER - UTSTILLING 

 

Tjøttadagene 
Det er 31. juli 2013. Stedet er Tjøtta samfunnshus, og i morgen 

starter «Tjøttadagene».  Inne i storsalen jobber en dame med å henge 

opp tepper. Lappetepper alle quiltet. Alt i alt forekommer det meg 

som en eksplosjon i farger og med mange intrikate måter å sette 

sammen «tøystykker» på.  Det er blitt en samling store og spennende 

tepper. I alt 12 tepper for å ha på senger,  eller  til å henge på veggen. 

Tepper til å undre seg over. 

 

Bikko 

Damen jeg skriver om er oppvokst på Tjøtta, senere «utvandret» til 

Bergen og heter (for oss på Tjøtta), Bikko,  og kanskje for andre, 

Ragna Bosness Langlo.  Bikko har en utrolig evne til å komponere 

farger og former på i sine tepper, men denne utstillingen har en 

spesiell vinkling som rører oss som ser den. 

 

 «Mammatepper»  

Når våre mødre dør på sine gamle dager, er det jo vanlig at vi «rydder» opp  etter henne. Det vil i de fleste 

tilfeller si at vi blant annet kaster klær, eller donerer dem til Frelsesarmeen. Men ikke Bikko.  Hun tar vare 

på morens, Livs, kjoler og forklær som er i bomull og lager tepper av dem. Mammatepper.  Men ikke bare 

det. Hun lager også et hefte over temaet.  Hvert teppe er presentert med et bilde av moren i kledningen, og 

med ordtak og utsagn hun brukte. En av de besøkende forteller at det er akkurat som å høre Liv fortelle dem. 

 

Imponerende 

Utstillingen ble godt besøkt. Teppene var ikke til salgs, det er ikke vanskelig å forstå. Og vi – vi som får 

oppleve å se denne kreative produksjonen – vi lar oss imponere!  

 

Brita Vistnes 
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Faksimile fra Helgelandsposten.   
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Quilteutstiling på Askøy 
Ryktene gikk på Facebook at det var quilteutstilling på Askøy 

helgen 4. og 5. mai. Den måtte Turid Uren og jeg ha med oss. 

Turid hadde tatt ut kart over området og bildet av huset og 

dermed var det lett å finne frem. 

Judith Helgøy var quiltekunstneren som hadde tatt skrittet ut 

og fått leie lokaler til en liten utstilling. Det møtte oss noen 

fargerike tepper og en lun stemning da vi kom inn og vi ble 

møtt med nystekte vafler og kaffe.  Judith er 75 år, pensjonist 

og kan bruke sin tid på quiltingen. Noen hadde spurt Judith 

om hun sydde fremdeles nå som hun var pensjonist og det er 

en selvfølge for Judith. Hun stortrives når hun kan sitte ved 

symaskinen og skape sine tepper. Hun bruker helst varme 

farger og har vært veldig inspirert av Kaffe Fassett sine farger 

og sammensetninger, og hun liker å ta utgangspunkt i 

tradisjonelle blokker  

 Anne Toppe Myrdal har quiltet de fleste teppene og har fått 

frem varmen og utrykket veldig fint. Noen av teppene var også 

sydd for hånd og håndquiltet. 

Judith fortalte at hun begynte vel å quilte i midten av 80-tallet, 

men det var først 

på 90-tallet at det 

tok av og de siste 

årene har hun vært 

helt hektet. På ett 

av teppene som 

hun holdt på, fant 

hun ikke nok stoff 

og rette fargen. 

Dette var lørdag 

kveld og da var det 

å gå i klesskapet og finne noe herfra (en kjole ble 

ofret). Hun bruker mange forskjellige stoffer i 

teppene, for det meste bomullsstoffer, men vi så også 

et teppe i ull som var under arbeid.   

På utstillingen var det 18 tepper, hvorav to var solgt. (egentlig altfor billig, men det er jo oss 

quiltere i et nøtteskall!). 

  

Astri Ese Hole og Turid Uren 
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Ferieopplevelser 
Etter å ha oppfordret andre til å dele ferieopplevelser som var 

quilterelaterte, ramlet jeg selv rett på en liten quiltebutikk i en 

liten kystby i England. Det var i Whitby, byen der smuglerne 

ble tatt i serien ”Med hjartet på rette staden” som gikk på NRK 

tidligere. Vi dro rundt i England 9 dager i sommer. Og et av 

målene var å overnatte i pubben ”Aidenfield Arms” fra serien. 

Landsbyen heter i virkeligheten Goathland. Det var 

kjempekoselig der. Vi tok veterantoget derfra til Whitby. Etter 

å ha ruslet rundt i sentrum, ville vi gå litt i utkanten, og havnet 

opp en bratt liten gate. Og der lå denne sjarmerende lille 

butikken som heter ”Judiths Fabrics”. Når datteren min og jeg 

var der inne, var der fullt! 

Innehaveren var en 

koselig dame som selvsagt 

heter Judith med etternavn 

Williamson. Hun fortalte 

at de rundt i omlandet 

hadde mange små private quilteklubber, men ingen quiltelag 

slik vi har. Men klubbene var ganske aktive og de var flinke til 

å handle i butikken hennes. Hun hadde et utrolig utvalg stoffer. 

Jeg var mest imponert over utvalget av motivstoffer, samt 

utrolig mange duppeditter.  Og jeg som syr barnetepper, kunne 

selvsagt ikke dy meg, men kom hjem med et godt utvalg 

barnemotiv. Datteren min har båt, og hennes pose var full av 

maritime stoffer. Så får vi se hva som kommer ut av det. Å 

dumpe på slike små koselige steder med hyggelige folk, gir 

ferien en ekstra dimensjon.     

  Hilsen Irén A. Serigstad 
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