
Lappenytt
Medlemsblad for Bergen Quiltelag nr. 187 desember 2014 

 

 

 
 

 

 

Styret ønsker alle medlemmer en riktig god jul og et godt nytt 
quilteår!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Julesangteppet er sydd av Astri Ese Hole, og maskinquiltet av  
Merete Ellingsen. Mønster av AnnaKa 
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Velkommen på julemøtet! 

 

Her kan vi roe ned og hygge 

oss sammen. Spesielt greit for 

oss i styret som kan senke 

skuldrene. Programmet er det 

samme hvert år, bare 

konkurransen varierer litt. Og 

akkurat den er jeg veldig 

spent på. Alf Prøysen var en 

veldig allsidig og spennende 

kunstner som har gitt oss et 

vell av godbiter å ta fatt på. 

Dersom det blir vellykket kan 

vi lage en spennende Alf 

Prøysen vegg til 

Vestlandstreffet vi skal 

arrangere om litt mindre enn 

2 år. 

 

Vestlandstreffet 2016 er et 

krevende prosjekt. Alle 

arrangørene de siste årene har 

gjort en strålende jobb. Jeg 

ser tilbake på flotte turer til 

Ålesund, Voss og Molde, og 

Florø hadde også 

inspirerende og spennende 

treff. Her i Bergen har vi også 

alle muligheter til å 

gjennomføre et vellykket 

arrangement! Jeg vet at vi har 

fantastisk dyktige og 

ressurssterke medlemmer i 

laget vårt. Vi har også invitert 

lagene rundt Bergen til felles 

dugnad, et flott 

samarbeidsprosjekt! Meld 

dere på nå setter vi i gang! 

 

Riktig god jul til alle 

 

Hilsen Ella 

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt 

i januar er  

 

30.desember 

2014 
 

Styret  
Leder 

Ragna B. Langlo tlf 92098856 

bikko@frisurf.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Randi Hopland tlf 97080875 

randihopland@hotmail.com 
 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Signe Haugen tlf 91683230 

signe@kjellerstua.no 

 

Sekretær 
Ella Moe-Nilsen tlf 93409448 

ella.moenilssen@gmail.com 
 

Innkjøpsansvarlig 

Maria Lie-Matthiesen tlf 48060724 

emmat@online.no 

 

Bibliotekansvarlig 

Anne Gro Larsen tlf 99394377 

annquilt@broadpark.no 

 

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  

13. januar 2015 

kl. 19:30  

 

Møteplan våren 2015 

 

Som vanlig i Fana 

Kulturhus på Nesttun,  

2. tirsdag i måneden: 
 

13. januar 

10. februar 

10. mars 

14. april 

12. mai 

9. juni 
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Referat fra novembermøtet.  

Bikko ledet møtet og ønsket velkommen til sy-møte. Det ble gitt en del informasjon innledningsvis, 

bl a om at vi må huske på at søknadsfristen for stipendet er 31.12. Det blir ny sy-dugnad 14. mars, 

der det sys tepper til Tepper til glede. Sett av datoen allerede nå.  

 

Så var det sy-aktivitet, der vi sydde navneskilt. 

Det er fint om vi husker på å bruke navneskilt 

på møtene. Mens vi sydde sto det klar kaffe og 

te, frukt og kjeks. Solfrid stilte med butikk 

denne gangen. Det var ikke så mange på 

møtet, men vi som var der hadde en fin kveld.  

 

På Vis-og-fortell var det en del jul, men også 

en hel del annet. Det er alltid inspirerende å se 

hva andre har sydd! For de som vil ha en 

repetisjon, eller som ikke var til stede: Bilder 

ligger på hjemmesiden vår.  

 

Kjersti Stenhjem Lie  
 

 

 

 

 

 

 

Stipend 2015 

Vi oppfordrer medlemmene våre til å søke stipend innen utgangen av desember. Det kan søkes om 

midler til reise, kurs, konferanse eller utstilling.  

Har du en drøm men ikke flust med penger kan dette være akkurat din mulighet til å gjennomføre 

den. Det må selvfølgelig vær quilterelatert. Reglene finner dere på hjemmesiden vår under "om 

Bergen Quiltelag - Stipend". 

Hilsen STYRET 
 

Fra Valgkomiteen 

Nå er det jul igjen og det er tid for å tenke valg. 

Har du lyst til å være med en trivelig samling damer, eller ha et ord med i laget når det skal holdes 

kurs og lignende? Vil vi at Bergen quiltelag skal være ett aktivt lag må vi ha et styre.  

Årsmøte er i februar og vi trenger tre nye medlemmer. Valget er for to år om gangen (det går fint an 

å ta gjenvalg for dette er trivelig arbeid).  

Så ikke stuss, hiv deg på og få to gode og innholdsrike år med gode quiltevenner.  

 

Ta kontakt, vi trenger deg! 

Hilsen  

Margaret Grundset (tlf. 926 64 026) og Alfhild Kippersund (tlf. 920 82 449)  

Styret oppfordrer alle til å gå med navnelapp på møtene, enten den du begynte 

på sist eller en annen du har laget tidligere!  
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Tepper til Glede - ”Sam-sying» 6. januar 2015  kl. 11.30 – 15.00 
 

Nå har vi endelig kommet i gang med felles tider til sying av Tepper til Glede igjen. Vi starter opp i 

januar og møtes første tirsdag i hver måned. Det vil være en ansvarlig person fra BQL til stede hver 

gang. Det er rikelig med stoff og vatt til bruk til alle som ønsker å sy sammen.  

 

Datoer fremover vil bli: 3. februar, 3. mars og 7.april. Alle dager kl 11.30 – 15.00 

Sted: Tonje Brodering – avd Lappeloftet - Hamreveien 10, Kalandseidet 

 

Det planlegges også en sy-lørdag på samme sted. Dette må vi komme tilbake til da dato må passe 

Lappeloftet sin kurskalender. Vi håper mange synes det er kjekt å kunne sy sammen til et så viktig 

og nyttig prosjekt som Tepper til Glede. Så vær velkommen! 

 

Ta gjerne kontakt med Ragna B Langlo mobil 920 98 856 om du trenger mer info, 
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KVINNER I BIBELEN- foredrag ved Bente Haugland 
 

Vi i Bergen Quiltelag ble kjent med Bente Haugland da hun ved en 

tidligere anledning holdt foredrag for oss, om seg og sine arbeider. Etter 

det har det blitt flere turer til Os og Bentes atelier. 

 

Så hørte jeg om hennes foredrag «KVINNER I BIBELEN». Dette skulle 

være så bra at jeg gjerne ville høre det, og slik kom denne kvelden i 

stand.  Vi fikk gjort avtale med Bente og 12. november var vi 13 damer 

samlet i hennes atelier til foredrag og kveldsmat. 

 

«Kvinner i bibelen» er tittelen på en separatutstilling hun hadde i Korskirken i år 2000, kulturåret i Bergen. 

Hun sa JA til å ha utstilling, men hadde ingen ide om hva hun skulle bruke som utgangspunkt. Det skulle 

være sakrale motiver, og hun hadde store problemer med å finne inspirasjon for hun hadde aldri brukt 

religiøse motiver før.  

 

Så var hun i kirken på 8.mars, Kvinnedagen - og der 

var det «kvinnetekster og kvinnemusikk», og der og 

da fikk hun ideen: bilder med kvinner fra Bibelen! Da 

hun begynte å lese nærmere i bibelen og tok leksikon 

til hjelp viste det seg at det var veldig mange 

spennende kvinneskikkelser som er omtalt i Bibelen, 

alle med forskjellige personligheter, bl.a. Sarah, Ester, 

Miriam, Noomi, Maria og Maria Magdalena. 

 

Bente har laget bildene av kvinnene på sin egne, 

spesielle måte, og det var virkelig mange, flotte 

bilder. Kanskje bildet med navnet «Miriam danser» 

gjorde størst inntrykk på oss. De fleste bildene er 

applikasjon på et vakkert bakgrunnsstoff i bomull, 

håndvevet og litt grovt, som hun får fra Etiopia. Hun 

har vært i Etiopia ved et par anledninger og hentet 

stoff selv, men nå får hun det tilsendt.  

 

Jorunn, Bente sin søster, var også med oss denne kvelden. Hun leste dikt som passet til bilden. Jorunn har 

vært i Etiopia som misjonær, og antagelig var det slik de fant det tidligere omtalte stoffet? Det var et fint 

samspill mellom søstrene.  

 

Etter foredraget fikk vi kveldsmat, mye deilig pålegg og godt brød. Det ble en flott kveld for oss alle. 

 

Margun Vatshelle 
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Min første og siste quilt. 

 
I begynnelsen av 70-årene besøkte vi en kusine av min mann som bodde i Oslo og som nettopp var 

kommet hjem fra USA. Hun hadde gått på quiltekurs der borte og hadde laget et nydelig teppe i 

mange rødfarger og gule/orange.  

 

Jeg har ikke glemt dette teppet og tenkte hele tiden på hvordan jeg kunne lære mer om denne 

teknikken. I slutten av 70 årene gikk jeg på et kurs på Husflidloftet på Bryggen i form og farge. Her 

lærte jeg for første gang Log Cabin. Vi sydde en blokk på underlag. 

Vi hadde verken skjærematte, kniv eller linjal, men blokken har jeg 

fremdeles.  

Våre barn skulle få egne rom og da 

kastet jeg meg på dypt vann og laget 

sengetepper til sengene som sto i stil 

til gardinene. På den tiden ble Laura 

Ashley-butikken etablert i Bergen og 

jeg fant noe stoff her som kunne 

brukes. I tillegg fant jeg ferdig 

oppkuttete firkanter som jeg kjøpte. 

Disse ble brukt i teppene. Det ble et 

rosa teppe med sekskanter, uten 

quilting, men med litt tynn vatt inni. 

Det andre teppet ble grønt med 

håndsydde rosetter. Her har jeg litt 

tykkere vatt, men ingen quilting, for 

jeg visste ikke om at vatten skulle 

festes. 

 

 

 

 

Gjennombruddet for quiltingen kom da jeg fikk lære 

ordentlig Log Cabin av Marit Ingvaldsen og da var det 

gjort. Jeg meldte meg inn i Bergen Quiltelag og Norsk 

Quilteforbund. Så var det årsmøte i Bergen og et uttall 

med kurs å velge mellom. Jeg følte at jeg var i himmelen. 

Og en flott utstilling fikk vi også se.  

Jeg har gått på uttallige kurs og har prøvd mange 

forskjellige teknikker. Jeg synes egentlig alt er like gøy, 

men jeg må jo prøve å 

begrense meg litt. Det 

er også blitt handlet 

en del stoff, linjaler 

og bøker opp 

gjennom årene. Jeg er 

like fasinert av alle de 

bøkene jeg har og 

koser meg ofte med å se gjennom noen og tenke at dette 

burde jeg lage. Ofte blir det med tanken, men det er det som er så fascinerende med lappeteknikk. 

For tiden er jeg mest opptatt med å sy over papir og stitchery. Dette er håndarbeid jeg kan ta med 

meg overalt.  
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Etter hvert ble det tepper til barnebarna og stor var min overraskelse da jeg besøkte familien i Oslo 

og fant et av teppene til barnebarna brukt til gulvteppe under en stol. Men teppet var jo fremme og 

det ble brukt! 

 

I tillegg har jeg sydd en del store tepper som skal legges på sengene på vår hytte på fjellet. En stund 

likte jeg ikke å sy ferdig teppene. Når toppene var blitt ferdig, var jeg på en måte ferdig og hadde 

mer lyst til å begynne på noe nytt. Nå ser jeg at dersom jeg kan få maskinquiltet noen av teppene, 

går det greit å bli ferdig.  

 

 

 

 

På bildene ser dere noen av mine 

produkter som er sydd den siste 

tiden, det er blitt en del løpere, 

dekkebrikker, noen poser og 

toalettmapper. Aller helst liker jeg å sy etter et mønster. Forside bildet 

er teppe sydd sist vinter og quiltet av Merete Ellingsen etter mønster 

av AnnaKa.  
Astri  Ese Hole 
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Kurshelgen 1. og 2. november 

 
Kursleder Rie Norum var hentet «over fjellet» for å holde kurs for BQL, og hun skulle ha samme 

opplegget som hun hadde undervist i på den store, norske, quiltefestivalen som ble arrangert 

tidligere i høst. 

 

Hun hadde to forskjellige kursopplegg: 

Lørdagen kurs, Rie@V&A, der V&A 

henviser til Victoria & Albert Museum i 

London, der hun var blitt så inspirert. Målet 

med kurset var at elevene skulle bli inspirert 

til å ta frem nål og tråd og uredd gå på 

oppdagelsesferd i lappeteknikkens historie.  

 

Søndagens kurs, Passion for quilting, var et 

helt annet kurs, der elevene ble oppfordret til 

å finne frem ubrukte blokker fra skap og 

skuffer, påbegynte, ferdige eller håpløse! På 

kurset skulle elevene så få hjelp og inspirasjon 

til å bruke blokkene i et nytt arbeid! 

 

Kursene ble avholdt på Midtun, i det som 

tidligere var gokart-senter og diverse kontorer 

for mange firma. Det var god parkeringsplass 

utenfor, og de lokalene som ble brukt til kurs 

og sy-kafe var lyse og fine. Litt mindre lys i 

ytre rom der det var demonstrasjoner og 

butikk. (Solfrids Quiltestove). 

 

Det var ikke så mange elever på lørdagens kurs (9 elever), men sy-

kafeén var en stor suksess, der var det mange som koste seg med 

både maskin- og håndsøm. Søndagens kurs var et inspirasjonskurs 

der Rie Norum fortalte om teppene sine og deltakerne ble utfordret 

til å bruke medbrakte blokker, eller starte på noe nytt som Rie 

inspirerte til. Sykafeén var litt mindre besøkt søndagen, og det 

samme var det for Anne Marie Wolff og Signe Haugen som skulle demonstrere teknikker, og siden 

det ikke var så mange her, ble det helst til at også de satt og sydde og pratet sammen med oss andre. 

Veldig kjekt med sykafè og å treffe flere kjente fra møtene til BQL. Man får snakket litt mer 

sammen og det er hyggelig.  

 

 

 Mange blide fjes i sy-kafeen! 

Ivrige kursdeltakere! 
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De fleste som gikk på kursene hadde stort utbytte og fikk med seg masse inspirasjon og påfyll. Vi 

gleder oss til å se resultater av denne inspirasjonen. (Personlig syntes jeg det var litt vanskelig å helt 

forstå hva kursene gikk ut på! Turid U) 

 

Vanligvis betaler man en avgift for å låne kurslokaler, men denne gangen ville utleier at BQL skulle 

la pengene går til prosjektet Nyenga (senter for utvikling) i Uganda. En flott gest!   

 

     Hilsen 

Turid Uren og Astri Ese Hole 

 
 

 

 

Bergen Quiltelag hos Amatørkulturrådet i Bergen 

AMATØRKULTURKVELD – KULTURHISTORIE 

 

Som medlem av Amatørkulturrådet i Bergen ble BQL 

invitert til en Amatørkulturkveld 13. november for å 

presentere laget vårt. Signe Haugen og undertegnede ble 

forespurt av styret om vi kunne ta på oss den jobben.  

 

Møtet ble avholdt i Nøsteboden, og det var en kveld full av kultur! Det ble utdelt kulturpriser, 

bl.a. til en somalisk kvinne for hennes frivillige innsats for å innlemme innvandrerkvinner i 

lokalsamfunnet.  

Fylkeskonservator Per Morten Ekerhovd og politisk rådgiver Chris Jørgen Rødland fra Byutvikling, innledet 

med tanker og planer for kulturminnevern i Bergen og publikum fulgte opp med gode spørsmål. 

Signe og jeg hadde med oss en del quilter, og så hadde vi «gulvet og mikrofonen» noen minutter 

og ga en kort oppsummering av laget vårt. I tillegg til oss fra BQL var det også en representant 

for Minnesmerkekomiteen i Fyllingsdalen som hadde en presentasjon av sin gruppe.  

         

Hilsen Turid M. Uren  

  

Demonstrasjoner av Signe Haugen og Anne-Marie Wolff 
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QUILTEUTSTILLING I NEW YORK – 

 

Før jeg reiste til New York (som jeg fortalte litt om i forrige utgave av Lappenytt), hadde jeg 

sjekket at det skulle være en spennende utstilling i et galleri i tilknytning til The City Quilter, og jeg 

var veldig spent. Det bildet jeg hadde sett på nettet var så flott at jeg tenkte at det ikke var mulig å 

lage det i stoff!! 

 

Kunstneren (ja for dette var kunst på et høyt nivå) heter Velda Newman, og 

her er et lite utdrag av en biografi som jeg fant på nettet: «Velda Newman is 

an internationally recognized contemporary quilt artist, author and 

lecturer from Northern California. Known for her large scale, mostly 

organic designs, Velda creates original quilts of exceptional beauty and 

craftsmanship. For the past 18 years Velda's work has appeared in many 

national and international exhibitions and has been featured in over 30 

publications, including Quilter's Newsletter and Threads magazine”.  

 

De store quiltene som var utstilt kan nesten ikke beskrives, så flotte var de. Noen var veldig store, 

flere meter lange, og det så ut som hun hadde brukt en applikasjonsteknikk der detaljer var montert 

sammen i større deler og så applikert på det store bildet, men det var brukt mange forskjellige 

teknikker, og det var umulig å få med seg alle detaljene. Jeg gikk bare rundt og koste meg!! 

 

Dette var det største arbeidet og jeg 

har funnet et bilde «på nettet» for å 

få med hele teppet, og vise hvor stort 

det var!! Detaljbildene er mine.  

 

 

 

 

 

  

Zinnia 88 x 211 inch (2010)  

$ 70 000 

http://deidreadams.com/wp-content/uploads/2010/10/Visions-Oct2010-8.jpg
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Dette var en liten smakebit av en fantastisk flott utstilling, og jeg føler meg heldig som fikk sett 

den! De skifter stadig utstillinger hos The City Quilter, så hvis dere noen gang skulle være på de 

kanter så anbefaler jeg et besøk for å se hva de stiller ut. Du kan sjekke på hjemmesiden deres på 

forhånd, bare søk på butikknavnet så dukker det opp flere alternativer.  

         Turid M. Uren 

American White Pelicans 2012 

36 x 46 inch, $ 12 000 

BASS: In your Dreams 1999 

79 x 86 inch, $ 15 000 

 

Seashells, 2002 - 60 x 142 inch 

$ 22 000 
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