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 Leder fra styret. 
Hei! 

Høsten er så definitivt her, og vi kan 

glede oss over flotte farger, og været 

har ikke vært så verst heller, nå like 

før alle bladene har falt av trærne. 

 

Høsten er den årstiden som absolutt 

gir meg mest inspirasjon. De sterke 

fargene som jeg så gjerne vil overføre 

til teppene mine. Jeg har en egen 

skuff full av høststoffer, men hvor er 

høstquilten? Nylig hjemkommet fra et 

flott Vestlandstreff i Molde med ny 

inspirasjon tar jeg på ny frem 

høstskuffen, samler høstblader og 

fabulerer. Kommer stoffene ut av 

skuffen snart? 

 

Men det er en ide fra siste styremøte 

som kverner rundt i hodet mitt. Vi 

diskuterte rekruttering, av flere, 

gjerne yngre medlemmer. 

Hva med å starte opp en 

QUILTEKAFE!  

Det er jo så populært med 

strikkekafeer, ikke bare her men rundt 

omkring. Her kommer utfordringen til 

medlemmene: 

 

Kan dere hjelpe meg å finne en kafe, 

den skal ligge i sentrum så flest mulig 

har lett tilkomst. Her kan vi ha fast 

møteplass en formiddag i uken, sy, 

få og gi tips og ideer! 

 

Ella Moe-Nilssen 
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Frist for innlevering av 

stoff til Lappenytt i 

desember er 

  26. november 

Neste møte: 

 tirsdag  

10. Desember  

kl. 19:30 

 
Julemøte med 

tradisjonell avslutning. 

Vi koser oss med god 

mat i godt selskap. 

  

 

Norsk Quilteforbund  

 

arrangerer årsmøtet sitt i 

Kristiansand  21.-23. mars 

2014. Mer informasjon 

kommer i medlemsbladet nr 4 

som kommer i begynnelsen 

av desember. Alle som er 

medlem av NQF kan delta på 

årsmøtehelgen hvor det 

avholdes kurs og foredrag og 

mange butikker er samlet 

under ett tak. 

 

 

Nordisk Quiltetreff  

(NQT) 
 

arrangeres i 2014 i Sarpsborg 

fra 30.mai til 1.juni. Dette er 

et samarbeidsarrangement 

mellom de nordiske landene, 

Sverige, Danmark, Finland 

og Norge. Her er det også 

kurs, foredrag og butikker. 

Påmelding er åpnet. Dere kan 

lese mer om dette i Norsk 

Quilteblad nr 3.  
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Referat fra Oktobermøtet 
 

Bikko ønsket alle velkommen. Hun fremhevet den jobben som blir gjort bak kulissene med 

Lappenytt og på Hjemmesiden vår på nettet. Spesielt takk til redaksjonene ved Astri Ese Hole 

(Lappenytt) og Turid Uren (BQL.no). Hun minnet medlemmene om at alle bidrag mottas med takk. 

Små eller store quiltehistorier er alltid velkommen.  

 

Kveldens foredrag var ved Turid Uren, som har vært i Calgary i Canada på «Festival of Quilts at 

Heritage Park». Hun har fortalt levende om turen sin med bilder i oktober nummeret av Lappenytt. 

Hun hadde masse flott bilder å tilføye. Helt utrolig å se så mange flotte quilter i alle størrelser 

samlet ute og inne over et så stort og spennende område! Men det mest fantastiske var en filmstubb 

hun hadde tatt av en svartbjørn på turen gjennom nasjonalparken Jasper i Rocky Mountains. Den 

gresset fredelig langs bilveien, helt uaffisert av bilen som stoppet opp noen få meter fra, og folkene 

som filmet. 

 

Etter kaffepausen var det mer informasjon, blant annet om markedsdagen på neste møte. 

Styret har diskutert hvordan vi kan verve nye medlemmer. Maria har vært i kontakt med 

kulturkontoret i kommunen. Dersom vi stiller med lærere fra laget, får vi midler og lokaler. Dere 

finner flere detaljer om prosjektet et annet sted i bladet. Dette er et spennende opplegg hvor vi alle 

er kvalifisert til å delta som lærere. Vi håper å få flest mulig engasjert. 

 

Ella Moe-Nilssen 

Hva kan vel grunnen være? 

 
Det har i det siste vært et problem i mange quiltelag og også i Norsk Quilteforbund at mange 

planlagte kurs må avlyses fordi de ikke har nok påmeldte.  

I høst måtte også BQL bite i det sure eplet og avlyse den planlagte kurshelgen av samme 

grunn. Nå er vi i Styret opptatt av å finne ut hva grunnen kan være, og om det er noe vi kan 

gjøre for å snu utviklingen, for vi synes det er leit at kurskomiteen og også Styret skal legge 

mye arbeid i forberedelser som ikke blir til noe. Her kommer det noen teorier som vi har 

diskutert, og vi vil gjerne ha innspill fra medlemmene våre om hva dere mener om saken. 

 Er ikke kursene spennende og tiltalende nok, eller har de ikke vært markedsført godt nok? 

 Er det så mange (og dyre) kurstilbud i quiltebutikkene at folk bruker opp pengene på dem? 

 Har folk drevet så lenge med quilting at de mener seg utlært? Snittalderen både i lokale 

quiltelag og i forbundet er ganske høy, og det gjør nok at de fleste har vært på mange kurs 

gjennom årene, og at de rett og slett ikke er sultne på ny lærdom. Hvis dette er grunnen, må 

vi gjøre noe for å rekruttere nye og yngre medlemmer! 

 Er det så mye informasjon tilgjengelig på nettet og i bøker at kurs rett og slett har utspilt sin 

rolle? 

 Må vi kanskje ha et kjent «navn» å lokke med for å få folk interessert? I så fall vil gjerne 

kurset bli dyrere enn ellers. 

 Det er jo veldig hyggelig og sosialt å gå på kurs, men det sosiale er kanskje dekket av 

utallige strikkekafeer og andre samlinger som er tilgjengelig rundt om? 

 

Hva mener dere om disse spørsmålene? Hva er grunnen til at DU ikke går på kurs? HAR 

DERE NOEN IDEER SOM KAN SNU TRENDEN? Send mail til styret,  lag et innlegg 

til Lappenytt eller kom med din mening på møtene våre.        Styret 
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Min ferie! 
 

Sommerferie, reising og opplevelser. Denne sommeren var jeg heldig å få reise til Saskatoon, 

Canada. Ferie er alltid kjekt og en opplever nye ting hver dag. Men for oss quiltere ligger det vel 

alltid i bakhodet: Finner jeg en quiltebutikk eller noe quilterelatert der jeg kommer? Saskatoon er en 

storby, så der var det butikk som jeg oppsøkte.  

Av alle ting var innehaveren norsk og kunne 

snakke litt norsk med meg. En sprudlende 

dame med en flott blogg. 

 I Saskatoon hadde de en liten gruppe, 

Saskatoon modern quilting art. De skulle ha 

møte den uken jeg var der og jeg var 

velkommen på møtet. Jeg møtte opp og traff 

en livlig gjeng som kom sammen og sydde, 

noen ganger på sitt eget, andre ganger hadde 

de kurs eller demonstrasjon.  På dette møtet 

samlet de inn blokker til Calgary og de 

flomrammede der. Det var scrap-blokk, men 

i en fargenyanse. De hadde Show and Tell 

hver gang og de hadde mye fint å vise. 

 

Så reiste vi en tur til Calgary. Her var jeg så heldig at Gay Walker hadde tid å møte meg. Hun tok 

meg med til sin favoritt butikk: ”The Sugar Pine quilting store”. Dette var virkelig en flott butikk, 

stor og velorganisert. Stoffene var sirlig sortert etter farger, en stor avdelig for batikk, en julekrok 

og nye barnemotiver og sy-utstyr hadde sin avdeling. Butikken hadde og mange modeller og mye 

landskapsquilt. Det er slik at en nesten blir overveldet når en skal handle, ......jeg trengte lyse 

stoffer, så det var for det meste det jeg kjøpte, men litt annet ble jo og med hjem. 

Så hadde vi en tur til Regina, hovedstaden i Saskatchewan. Her fant jeg og en fin quiltebutikk.  

Peachtree Heirlooms Quilt Shop. Denne og stor og veldig godt organisert. Hyggelige damer i 

butikken. Brukte litt tid her også, og litt handel ble det... 

Veldig fornøyd med at det dukket opp litt quilterelatert  på min ferie. 

 

Margun V. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lappenytt nr. 176/2013   ✄  Side 6 

 

På besøk hos Laksevåg Quiltelag. 
 

Mandag 21. oktober gikk turen til til Lyngbøtunet, der Laksevåg Quiltelag har sine møter. 

 

Det hele startet med at det var 7 damer som sydde 

sammen. De jobbet alle på Lyngbøtunet og fikk 

bruke lokale her. Så kom ideen om å starte 

Quiltelag slik at flere kunne delta i fellesskapet.  

Laksevåg Quiltelag ble stiftet i januar 2000. De 

har nå 31 medlemmer. Det er et snitt på 20 

medlemmer /møte. I begynnelsen ble møtene holdt 

forskjellige steder, til de endte opp igjen på 

Lyngbøtunet, der de er i dag. 

Laget har 10 møter/år.  Sommermøtet og julemøtet 

er med servering og utlodning. Flere har holdt 

foredrag bl.a Berit Tessdal, Christine Andreassen og Turid Uren. Hver vår og høst er det symøte. 

Alle møtene avsluttes med Show-and-Tell.  

2 ganger i året drar de til en quiltebutikk.  

Denne høsten var det Solfrids Quiltestove. Av 

praktiske grunner har Solfrid kommet hit i steden 

for at laget reiste til butikken. Solfrid presenteret 

seg selv og sine aktiviteter i butikken. Etter det var 

det åpent for salg. Tror det ble bra salg, alle var 

interessert.  Det var et kattestoff som alle bare 

måtte ha! 

 

Alle hadde noe i hendene, men det var bare 

strikketøy vi så……det var nok litt dårlig lys i 

lokalet til finere håndsøm. 

 

Men det er et aktivt lag, de arrangerer mange turer, bl.a forteller de om busstur til Desiree 

Lappeteknikk. De har og vært til Hardanger og Bømlo. 

 De lager helgekurs vanligvis 2 ganger i året. Nå var det på gang et samarbeid mellom Laksevåg og 

Askøy. Sying til Tepper til Glede er og 

en aktivitet som har stor prioritet i laget. 

Lagets 10-års jubileum ble feiret bl.a 

med middag på Damsgårdstuene. 

 

Det ble en hyggelig kveld for oss to som 

var gjester. Det var gjensyn med quiltere 

vi ikke ser så ofte og det var hyggelig. 

Vi ønsker Laksevåg Quiltelag lykke til 

videre med alle sine prosjekter. 

 

Margun V og Anne Marie W 
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Enda en liten rapport fra min tur i England i sommer.  
 

Etter vårt opphold i ”Eidensfield” med tur til Whitby, dro vi 

videre på må få og havnet blant annet i Warwick. Etter ankomst 

gikk vi ut i byen for å ta en titt, men det var etterstengetid. Og 

jammen gikk vi rett på en quiltebutikk da og. Butikken het ”The 

Quilter`s Den. Jeg gransket vindusutstillingen, og planla besøk 

neste dag. 

 

Dette var en helt annen butikk enn den forrige. Den var mye 

større og hadde en god del tepper på utstilling inne i butikken. 

Jeg kom i prat med eieren, Anita Higgin, også det en trivelig 

dame. Jeg måtte bare ta så mye bilder jeg ville. I denne butikken 

hadde de quiltetreff 

en gang i uken, og 

de arrangerte 

forskjellige kurs. 

Hun fortalte at de 

sydde nesten bare 

store tepper på ”fellesen”. De hadde også et quiltelag i 

byen med godt fremmøte. Stoffutvalget i butikken var 

stort, og også her hadde de mange duppeditter til 

diverse formål. Det ble ikke den store handelen her. Det 

hadde vi jo gjort fra oss før. Men datteren min fant en 

del småutstyr hun falt for, så litt penger la vi igjen her 

og. 

 

Det var bonus å finne disse butikkene på turen. Jeg hadde ikke undersøkt noe på forhånd. Men litt 

flaks skal man jo ha. 

 

Hilsen Irén A. Serigstad 
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Samarbeid med Bergen Kommune. 
 

Bergen Quiltelag ønsker å starte et prosjekt med sikte på å øke rekrutteringen til quiltelaget. 

Prosjektet går ut på å samarbeide med Bergenhus og Årstad kulturkontor. 

Vi skal tilby kurs i quilting for damer / jenter.  

Premissene for samarbeidet er at vi stiller med instruktører, så stiller kulturkontoret med gratis 

lokaler og symaskiner på Ny-Krohnborg senter for oppvekst, idrett og kultur. 

Kulturkontoret er behjelpelig med markedsføring av prosjektet. 

Vi tar sikte på enkle arbeider som passer for nybegynnere. Kurset vil starte opp etter nyttår og ha en 

varighet på 8 uker a 3 timer. Vår jobb er å lage innholdet i kurset og være instruktører. 

Jeg ble veldig begeistret for den gode responsen jeg fikk på forrige quiltemøte. Jeg gleder meg til at 

vi sammen skal lage et kurs. 

 

Hilsen Maria Lie-Matthiesen. 
 

  



Lappenytt nr. 176/2013  ✄  Side 9 

 

Lappeklubben LUN. 
De kaller seg «lappeklubb» og er en flott 

samling damer som jobber eller tidligere 

har jobbet i Posten. «Formålsparagrafen» 

deres er å fremme trivsel og glede på 

arbeidsplassen. Et flott motto å leve opp 

til! Jeg kom i kontakt med dem gjennom 

min nabo Gunn Samuelsen som jobber i 

Posten og er en av lappedamene. Jeg har 

jo stusset litt på navnet de har på klubben 

og da jeg spurte fikk jeg endelig 

forklaringen: De ble aldri enige om noe 

navn så da ble det «Lappeklubben Uten 

Navn»! Ganske artig synes jeg. 
Klubben ble startet i februar 1998 og har i 

år feiret at de har sydd sammen i 15 år! På det meste har de vært oppe i 18 medlemmer, men for 

tiden er de 13 syglade damer som møtes siste tirsdag i måneden, og siden de jobber/har jobbet i 

posten, får de benytte møtelokaler i terminalbygget til Posten i Kanalveien, der de også har fått 

plass til å oppbevare alt utstyret de har investert i over mange år, og de er ganske godt utstyrt 

etterhvert. Noen av dem er også medlemmer i BQL.  

De er en fin gjeng, det kan jeg skrive under på. De leier inn kursholdere 2-3 ganger på år, på en 

møtekveld. Da er det vanligvis en ny og nyttig teknikk som blir prøvd ut, og det er her jeg kommer 

inn! Jeg har holdt små kurs for dem over flere år nå! 

I tillegg til vanlige møtekvelder har de reist på en del turer sammen. De ramset opp at 13 av dem 

var til Spania for noen år siden, og senere har de vært i Krakow, Praha og London. Ca. hvert tredje 

år har de vært på reisefot de siste årene! 

Det sosiale aspektet med klubben er også viktig for medlemmene. Når noen fyller «rundt år» får de 

quilteblokker 15 x 15 cm + 50 kr av de andre i klubben, så de kan lage seg et flott minne og også ha 

tilskudd til vatt og baksidestoff. En flott ide! Vis og Fortell er også et viktig innslag på møtene. 

De har hvert år juleavslutning med pinnekjøtt og tilbehør, og har hatt utstilling og julemesse flere 

ganger i Postterminalbygget. Da selger de egenproduserte ting. De er også så heldige å få tilskudd 

fra Postens velferdsforening til drift av klubben. Kanskje dette er en idé for andre arbeidsplasser! 

                                Turid Uren 
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På Vestlandstreff  i Molde 11. – 13. Oktober 

 

 

 

Vi var en gjeng fra Bergen som tok turen nordover, Bikko og jeg tok hurtigruten, de andre fløy. På 

båten traff vi 2 fra Nordhordland QL. Senere traff vi flere deltagere fra lagene rundt Bergen og har 

utvidet mail-listen til lagene omkring byen 

 

Bortsett fra litt sjøgang ut på kvelden og tidlig om morgenen hadde vi en strålende tur med 

MS Vesterålen(1988). Etter en god frokost fredag morgen var vi en snartur innom Ålesund før turen 

gikk inn til Urke i Hjørundfjorden. Her ble vi liggende i 3 timer mens noen var på sightseeing i 

land. Det var det bare å nyte en serie «Postkort» av Nord-Vestlandet på sitt vakreste. Et lett slør av 

nysnø på toppene i den skarpe høstsolen var heller ikke å forakte. 

 

Vi ankom Molde sent fredag kveld. Hotellet og store deler av sentrum var pyntet til Quiltefest. Her 

hadde mange Lørdag morgen startet med en bedre frokost og registrering for oss som ikke rakk 

frem dagen før. Her fulgte det med litt quiltesnadder fra lokale butikker. Navnelappene sydd av 

arrangementskomiteen vakte allmenn beundring: En liten konvolutt satt fast meg MQL pin. 

Navnene var vakkert håndskrevet, og inni lå alle adgangsbillettene våre på plass.  

 

Molde sentrum hadde storstilt tilbudslørdag, så de som ikke hadde meldt seg på kurs kjedet seg 

ikke. Det ble utvilsomt en del shopping! På hotellet hadde Syskrinet, Lappestua, Quiltegården, 

Lappemor, Northern Quilt og Sølvi Quiltestudio flotte butikker og utstillinger. 

Det var mange spennende kurs både i håndsøm og maskinsøm. Jeg på et kurs med Mary 

Ragnarsson begge dagene: Stitchery på maskin og fargeleggingsteknikk. Vi  prøvde oss, feilet litt, 

og prøvde igjen. Symaskinene var ikke like samarbeidsvillige, det ble to muntre dager. 

For oss tilreisende var det ideelt å ha alt så konsentrert på samme sted. Vi hadde fri tilgang på kaffe 

og te, popcorn og softis fra hotellet, + kaker bakt av lagets medlemmer. Ikke rart vi koste oss! 

 



Lappenytt nr. 176/2013  ✄  Side 11 

 

Utstillingen hadde et hovedrom, men spredte seg 

over hele hotellet. I festsalen hang det 9 store 

tepper som alle var sydd med forskjellige 

teknikker. Den store hallen opp til festsalen ga flott 

lys til de store teppene som hang der. Kanskje er 

det flere enn meg som faller for disse badedamene 

til Bent Boksasp.  

 

 

 

 

 

 

 

Takk til Molde Quiltelag for en sterk markering av Quilting, og en flott 
helg! 

 
Ella Moe-Nilssen 
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