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Teppet er sydd av Irén A. Serigstad. Det måler 91x123 cm. 

Det er Irén som har quiltet teppet selv.  

Lappenytt 
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Leder 

 

I skrivende stund står påsken for 

døren og da er det mye tid for 

oss som er på jobb hver dag til å 

sy/quilte. Jeg har gitt opp for 

lenge siden å pynte til påske. Det 

sluttet når barna var store nok til 

å synes at å male på påskeegg 

var kjedelig.  

Så jeg kommer til å bruke tid til 

å bli ferdig med de prosjektene 

som har ligget en stund. Jeg har 

et stort prosjekt som har lagt 

lenge på grunn av jeg hadde for 

liten symaskin til å quilte det. 

Etter at jeg kjøpte meg stor 

maskin på Vestandstreffet, er 

ikke det lenger noen 

unnskyldning. Jeg håper at jeg 

klarer å manne meg opp til å 

quilte det store teppet.   

Jeg får begynne med noe 

styrketrening for  skuldre og 

armer ☺  

Ellers God Påske alle sammen 

 

Lesley Jolmstar 
 

 

Styret  
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Nestleder/materialforvalter 

Gro Jørs Larsen tlf 41502338 

Grolarsen45@hotmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Anne-Ingrid Alme tlf 99259099 

ai.alme@online.no 

 

Sekretær 

Solfrid Skoge Strandtun tlf 91737126 

post@solfrids-quiltestove.no 

 

Styremedlem 

Laila Eli Førde tlf 92094718 

1952laila@gmail.com 

 

Lesley Jolmstar tlf 47247446 

jolmstar@outlook.com 

 

Arlette Vikre tlf 99367111 

arlmvikre@gmail.com 

 

 

Lappenytt 
Teknisk redaktør 

Astri Ese Hole tlf  93407337 

abehole@online.no 

 

Redaksjonskomité Redaktør 

Turid M. Uren tlf 40223044 

tmuren@online.no 

 

Sekretær 

Margunn Vatshelle tlf  98010669 

ma-vats@online.no 

 

Frilansskribenter 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

Irén Serigstad tlf  99234048 

irser@frisurf.no 

 

Styrerepresentant 

Signe Haugen tlf 91683230 

Signe.haugen@jadata.no 

 

Webansvarlig 

Turid Uren tlf   40223044 

tmuren@online.no 

 

Kontakt Tepper til glede 

Anne Kari Reutz tlf 98451552 

akarikon@online.no 

 

www.bql.no 

 
 

 

 

Frist for innlevering 

av stoff til Lappenytt  

i juni 

 

29.mai 

 

 
 

Neste møter: 

 

 Tirsdag  

8.mai 
Vi får besøk av Eldrid 

Røyset Førde som 
forteller om en tur til 

Russland 
 

Tirsdag  

12.juni 

Sommermøte med 

kurvfest og 

utlodning 

Mål på kuvøsetepper: 
 

80/100 cm x 140/150 cm 

 

Baksiden MÅ være mørk 

og IKKE av fleece pga 

statisk elektrisitet. 

 

Med vennlig hilsen 

Anne Kari Reutz 
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Referat fra februar-møtet.  

Februarmøtet var også årsmøte. Det gikk knirkefritt, 

godt ledet av Marit Mulelid. Fire nye ble valgt inn i 

styret, en presentasjon av disse finnes nedenfor. 

Samme antall av styremedlemmene går ut: Ella Moe-

Nilssen, Turid Tennebekk Hansen, Marit Schaatun og 

Karen Hella. Takk for innsatsen!  

 

Etter selve årsmøtet ble det luftet noen ideer for veien 

videre. Styret prøver å få noen” store navn” til hvert 

semester, men det er ikke alltid så lett. Mange er 

booket lenge på forhånd. Men Helle Løvenskiold 

kommer i høst. Så kan vi begynne å glede oss allerede 

☺. Nå har vi også fått låne et lokale i Kulturhuset 

tirsdag formiddag. Her er det meningen at vi kan komme og sy eller ta med stoffer m.m. til Tepper 

til glede.  

 

Ellers ble vi oppfordret til å komme med innspill til styret gjennom hele året, både til innhold i 

møtene og til kurs. Vi ble også oppfordret til å komme med stoff til Lappenytt. Bladet skriver ikke 

seg selv...  

 

Litt vis-og-fortell ble det også. Det er alltid kjekt å se hva som blir laget rundt om i laget! 

 

Kjersti Stenhjem Lie ☺ 

 

 

Nye styremedlemmer 
 

Mitt navn er Arlette Vikre. Jeg er født og oppvokst i Rapid City, South Dakota, 

USA.  

Jeg flyttet til Bergen i 1986. Jeg jobber i dag som bibliotekar og konsulent på 

Kirkevoll Skole. Jeg har tre barn.  

 

Søm og quilting har vært en del av min oppvekst. Det var ofte en quilt strukket på 

ramme hos min bestemor, og en gruppe damer som kom ukentlig for å sy på den. 

Jeg broderte og sydde fra jeg var ung. Jeg begynte med quilting for alvor i 1987. 

Jeg begynte samtidig å jobbe deltid på Quilte Huset, mens jeg studerte. Jeg har 

quiltet siden. Jeg har også et bredt interesse i andre typer håndarbeid.  

 

 

Laila Førde 

 
Litt om meg  

Eg er frå Sund kommune på Sotra , har quiltet i 10 - 12 år. Er med i ei lita 

gruppe her ute som møtes anna kvar veke og syr saman.  

Har alltid likt håndarbeid så det å quilte er heilt supert. 
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Gro Larsen.  

Jeg er 73 år, Laksevågsjente og har bodd i Bergen Vest til 2006, da flyttet 

jeg til Fana og bor nå på Råstøl like ved Sæverud´s Siljustøl. 

Jeg har alltid vært glad i håndarbeid, søm , broderi og strikking. Da barna 

var små var søm og strikking like mye en dyd av nødvendighet som en 

hobby. 

At jeg begynte med quilting var en tilfeldighet. Det begynte som en 

hobbyklubb sammen med endel kollegaer for snart 20 år siden. Etterhvert 

utviklet det seg til LUN ( Lappeklubben Uten Navn). Vi holder fortsatt på 

og lærer av hverandre, men har også hatt gleden av kursholdere som 

Turid Uren og Solfrid S Strandtun. 

I tillegg til håndarbeider er jeg aktiv Seniordanser og litt Linedans. Hver tirsdag (når det ikke 

regner på tvers) er jeg med i flott turgruppe. 

 

 

 

Anne-Ingrid Alme, f. 1960, bur på Landås. 

For 4 år sidan vart eg inspirert til å starta opp igjen med 

lappeteknikk/quilting, som då hadde lege «på hylla» i ca. 20 år. På 

internett fann eg ut at det var noko som heiter Bergen Quiltelag; eg 

møtte opp der og vart medlem.  

Interessen for arbeid med ulike tekstilar kom i tidlege barneår, med mor 

og to bestemødre som forbilde. Eg lærte meg mange teknikkar ved bruk 

av ulike tekstilar som garn, tråd og tøy. 

Det var på 80-talet i Oslo at eg starta med lappeteknikk første gong. Då 

var det log cabin det gjekk i, i tillegg til applikasjon og stofftrykk. Dette 

fortsatte eg med dei åra eg budde på Finnsnes i Troms. Frå Finnsnes 

flytta eg til Sjømannskyrkja i London. Då vart det mykje vaffelsteiking 

og mindre sying, og lappeteknikken vart lagt «på hylla». Der «på hylla» 

har lappane lege i mange år etter at eg flytta hit til Bergen også. No er det ikkje berre stoff som er i 

hyllene, men også linjaler, vatt og ulike typar tråd.  

Til dagleg arbeider eg som spesialpedagog i vidaregåande skole. Med jobb, mann og mange 

interesser er det ikkje alltid det blir så mykje sying, men eg gler meg over denne hobbyen og ikkje 

minst alle hyggelege quiltedamene som eg møter.  
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Referat fra møtet 6. mars 2018 

Vi var ca. 35 medlemmer på mars møtet. Nå er vi kommet godt i gang med sekskantlappeteppet. 

Anne Marie Bottolfsen etterlyste igjen en frivillig quiltebee som kunne påta seg å sy det sammen, 

men ingen meldte seg. Da ble det besluttet å bruke neste ukes "Tepper til Glede" sying på Linken i 

underetasjen på Fana Kulturhus til å ønske alle velkommen til å sy sammen teppet. Der har vi nå 

fast avtale hver tirsdag i greie, lyse lokaler. 

Signe kom med et blått stoff, og vi ble oppmuntret til å ha med gule stoffer til å supplering. 

 

Kveldens tema var gode tips og råd fra medlemmene og ble startet av Signe Haugen: 

• Tråd egnet til undertråd ved quilting: Men den må bestilles på nettet: Gå inn på 

Janome.no – tråder – tykkelse:100. Her finner du samme tråden i ikke mindre enn 60 

forskjellige farger! Den heter Invisafil. 

• Oppheng til veggtepper: Bruk en flat stang som er passe sterk for teppet. Sy åpning i 

løpegangen midt på teppe. Her trer du en plastbetrukket streng som er beregnet til 

opphenging av malerier rundt og lager en løkke.  

• Bloc loc- linjalen finnes i flere størrelser og fasonger. Den har et spor på undersiden som 

legges over sømmen; dette holder blokken på plass når den skal renskjæres.  

• Anne Marie Bottolfsen demonstrerte en grei måte å skjøte dobbel løpekant.  

• Solfrid hadde med en linjal som er et hjelpemiddel til det samme, se 

https://www.youtube.com/watch?v=1c0RFHCmtKI .  Hun har også brukt linjalen til et flott 

teppe. Se https://www.youtube.com/watch?v=L2r_n3seVNQ 

• Solfrid selger også forskjellige blokker med papirmaler til papirsøm på maskin. Se 

https://www.youtube.com/results?search_query=cake+mix+recipe+by+miss+rosie%27s+qui

lt+co 

• Anne-Ingrid Alme viste et mini skjærebrett med miniroller; kjekt å ha med på tur! 

• Gro K. Larsen viste en ledlys remse på tape til å putte rett i stikkontakten, kjøpt på Jula. 

Den kan kuttes i passe lengde. Hun har den festet på symaskinen.  

• Margun Vatshelle hadde med en liten lampe med klype i enden: " Mighty bright" 

• Applikerings papir med limside fra Helen Stubbings i A4 format.  

• Irén Serigstad lager smarte, godt tilpassete borrelås låser til lang løse ledninger.  

• Når hun gir bort en løper syr hun også små brikker i samme mønster. 

• Enkle handleposer med fransk søm er også populære gaver. 

• Lesley Jolmstar quilter store quilter selv. Hun bruker alltid stoffhansker med gummiknotter. 

Kjøpes på hagesentre. Jula har også noen hvite, tynne og billige hansker som kan 

brukes 

• Signe anbefalte en bok om frihåndsquilting på maskin: Free-Motion Quilting av Angela 

Walters 

 

Vi avsluttet som vanlig med "Vis og Fortell". Her ble det blant annet vist noen praktiske og flotte 

vesker. 

 

Ella Moe Nilssen 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=1c0RFHCmtKI
https://www.youtube.com/watch?v=L2r_n3seVNQ
https://www.youtube.com/results?search_query=cake+mix+recipe+by+miss+rosie%27s+quilt+co
https://www.youtube.com/results?search_query=cake+mix+recipe+by+miss+rosie%27s+quilt+co
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Litt om meg, - Eldrid Røyset Førde kommer til møtet i mai. 
 

Først av alt: takk for invitasjon til å halde foredrag på 

medlemsmøtet dykkar. I skrivande stund (januar) er eg midt i 

arbeidet med å sortere og velge ut bilde til foredraget, og kosar 

meg med minna om den interessante turen vi hadde til den 

Internasjonale Quiltefestivalen i Suzdal i Russland i august 

2016. 

 

Eg er fødd og oppvaksen på Hareid på Sunnmøre, men etter 

ferdig utdanning og giftarmål, busette vi oss i 1977 på 

heimstaden til ektemaken min, Bremanger i Sogn og Fjordane, 

og her har vi budd sidan. Eg har jobba som lærar, han har vore 

fiskar, og to jenter har vakse opp og etterkvart flytta 

heimanfrå.  

 

På slutten av 80-talet byrja eg å sy lappeteknikk, og det vart 

meir og meir interessant. Eg byrja snart å halde kurs, og 

utvikla etter kvart eigne modellar og mønster.  Spesielt 

Kameleon-quiltane med tredimensjonale bitar som kunne knappast om, var populære i ein del år.  

Å få tilgang til internett på slutten av 90-talet, og dermed kontakt med andre quiltarar rundt i landet 

og verda, vart ein revolusjon, og det ga mulegheiter som eg knapt kunne forestilt meg berre nokre få 

år tidlegare. Eg lærde meg litt koding og hadde snart ei heimeside gåande der eg kunne selje 

mønster og presentere noko av det eg jobba med. Det vart fleire oppdrag med kursing og foredrag 

både her i landet og nabolanda (blant anna også i Bergen Quiltelag).  

Det mest spennande eg fekk vere med på, var å få reise til Hollywood i 2005 og spele inn ein 

episode i TV-programmet Simply Quilts, som var veldig populært  i USA på den tida. Å kome frå 

ei lita øy i havgapet i Norge og til dette, hadde nok aldri vore muleg utan dei kontaktene eg fekk 

gjennom quiltegrupper på internett den gongen. 

 

Ein kombinasjon av sviktande helse (revmatisme, leddslitasje, etc..) og fleire til dels tidkrevjande 

oppdrag med design og saum av kyrkjetekstilar, har gjort at eg har måtta legge kursaktiviteten på 

hylla, og det har heller ikkje blitt sydd så veldig mykje tradisjonell lappesaum dei seinare åra. Men 

litt har det no blitt, og interessa er der framleis. 

 

Etter at vi begge pensjonerte oss for 3-4 år sidan, har vi reist ein del. Eg har hatt som mål å få 

besøke nokre av quiltefestivalane som var vanskeleg å få til medan eg var i jobb, og er heldig som 

har ein mann som også synest det er kjekt å besøke slike arrangement. Quiltefestivalen i Suzdal 

fekk eg nyss om gjennom russiske quiltarar på Facebook, og det var minst like kjekt å oppleve som 

det såg ut på alle bilda som dei la ut.  

Eg synest det er interessant å sjå korleis dei syr lappeteknikk og quiltar i forskjellige delar av verda, 

- kvar har sin stil og sine spesialitetar, samstundes som noko er felles; - ein blir påverka av det ein 

ser rundt seg av teknikkar og trendar. 

 

Minst like kjekt som å reise, er å studere bileta som vart tekne etter at eg kjem heim. Då oppdagar 

eg ofte mange detaljar som eg ikkje la merke til medan eg var der, for då er det ofte mange inntrykk 

på kort tid. Eg ser fram til å dele nokre av desse inntrykka med dokke på medlemsmøtet i mai. 

 

Venleg helsing 

Eldrid Røyset Førde 
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Sylørdag til Barneklinikken  
 Lørdag 23. januar var det igjen sydugnad til barna på 

Barneklinikken.  Turid Tennebekk Hansen skaffet oss 

lokaler ute hos Kjell Hansen Elektro. Der var vi i fjor også, 

der er det god plass, lyst og fint.                                                                                                                                                          

Det er kjekt når vi kan bruke hobbyen vår til noe som er til 

glede for andre! Ungene får velge seg et teppe, som de tar 

med seg hjem etter at de skrives ut.  Noen unger tar med seg 

teppene når de  skal inn igjen til Haukeland flere ganger. Vi 

gleder ikke bare ungene, men også foreldre og andre rundt 

dem, som ser at vi bryr oss når de sliter med 

alvorlig/langvarig sykdom.                                                                                                                                                     

Vi var rundt 16 som møttes denne gangen. Det er mye fine 

stoffer til aksjonen, så det er kjekt å dykke ned i stoffkassene 

og se hvilke skatter vi finner. Fra det røffeste røffe, via alle 

varianter til det sarteste søte. Vi har idéer, eller får forslag 

fra andre som er der. Det er gøy å sy slik! Vi kan quilte teppene selv, eller levere topp, vatt og 

bakstykke til Anne for quilting.                                                                                                                                                 

Anne-Kari stelte godt med oss. Vi fikk pizza og brus, og Turid sørget for te og kaffe så mye vi ville 

ha. Jeg kan anbefale alle å være med på en sydugnad en gang. 

Anna Synnøva Hundal 
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Syhelg på Voss 2-4.2.2018 arrangert av Anne-

Karis quilt og søm AS/ Quiltebutikken.no 
 

Da Anne-Kari og datteren Camilla inviterte til syhelg på 

Voss på Park Hotell, var jeg rask til å melde meg på. 

Datteren min, som også har begynt å sy, ville også være 

med. Vi har gledet oss lenge. Vi kjørte til Voss tidlig 

fredag i strålende vær. Vi var tidlig ute. Åpningen var 

fredag kl. 17.00, men Vossasalen på hotellet var klargjort 

til sying fra kl. 12.00. Det var litt av et syn som møtte oss 

da vi kom inn dit. Imponerende å se 129 bord med 

«Godtepose» klargjort til forventningsfulle damer. 

Alt var fortreffelig organisert. I hallen i underetasjen var 

det en stor plakat med orientering over foredragene og 

hvor de skulle foregå. Vi hadde på forhånd fått en fin 

oversikt over hele helgen med alt vi trengte av klokkeslett 

til foredrag og spisetider og med åpningstidene til butikken.  

Butikken var plassert i et vakkert rom med rosemaling i taket, riktig koselig. Anne-Kari fortalte at 

de hadde fylt 5 biler med utstyr til butikken. Så der var det et stort utvalg av stoffer, linjaler og 

andre dupeditter, som Camilla styrte med sikker hånd. De var fornøyd med salget da helgen var 

over. Det hadde vært jevn tilstrømning til butikken hele 

tiden. 

Med 129 påmeldte damer trodde jeg det ville være trangt 

om plassen på de forskjellige foredragene. Men det ordnet 

seg fint hele tiden, for hvert foredrag gikk flere ganger i 

løpet av helgen. Foredragene ble holdt av Marianne, Berit 

Tesdal og Anne-Kari. Marianne hadde foredrag om 

Montering av puter, 

Kanting av tepper, 

Log Cabin-linjalen, 

Engelsk papirsøm 

og Lemoyne Star-

linjalen. Berit 

hadde foredrag om 

Frihåndsquilting, 

Fargelære, Tips og 

råd til symakinnåler 

og tråd og Quilting 

med transportør. Anne-Kari hadde foredrag om 

HexNMore-linjalen, Lek med trekanter, Stoffkurver, 

Quilting og sammensying av teppe blokk for blokk, Easy 

og Double Dresden-linjalen og Quilting og sammensying 

av tepper i tre deler. Så her var der noe for enhver smak. 

Selv var jeg og datteren min på flere foredrag. Det var fint 

med innputt og fint med pauser i syingen.  

En skulle tro det ble mye lyder og støy med så mange damer og symaskiner i ett rom. Men det var 

det ikke. Det var høgt under taket og rolig og fint i syrommet. Det var artig å gå rundt og se på hva 

de andre holdt på med. Mye fint å se og masse inspirasjon. Det var damer fra mange forskjellige 

quiltlag, nye fjes og gamle kjente. Det var en utrolig god stemning hele tiden. Og jammen fikk vi 

sydd litt og. Datteren min og jeg sydde en del småting, de store tingene må jeg ha ro til hjemme. 
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Det var frokost, lunsj og middag på hotellet. Riktig god mat og 

god stemning. Artig å sitte ned og spise og bli kjent mede nye 

damer, og prate med gamle kjente. Der quiltedamer treffes er 

det bare blide fjes. Det går ikke an å sy og være i dårlig humør!  

På ettermiddagen fredag holdt Marianne Bucher-Johannessen 

foredrag for hele forsamlingen om sitt quilteliv. Her var det 

mye spennende å høre. Hun viste mange flotte quilter på 

storskjerm. Om kvelden 

ble det arrangert «Quilto» 

med mange fine gevinster. 

Lørdag kveld dukket det 

opp en overraskelse. De 

som var i syrommet etter 

middag, fikk vite hva den 

ene lille stoffpakken i 

«Godteposen» var til. De 

ble vist hvordan de skulle 

sy sammen stoffbitene til et etui til en papirlommetørklepakke. 

Ellers var det en større stoffpakke, en liten metalleske, 

Vossajazzprogram og program for helgen i «Godteposen». 

Helgen ble prikkfritt gjennomført. Jeg snakket med 

kursholderne og Anne-Kari og Camilla før vi dro hjem kl. 

17.00 på søndag. De var alle fornøyde med helgen, var glade 

for den gode stemningen som hadde rådet hele helgen. Det 

fristet til gjentagelse sa Anne-Kari. Så får vi se om det blir tradisjon, det blir jo lett det her i Bergen. 

Takk for en fantastisk helg.  
Irén A. Serigstad.  

 

Intervju med Ann Karin Norheim Hansen. 

 
Jeg er på veg til Søfteland til Ann Karin. Søfteland er et 

sted jeg til nå bare har kjørt forbi, så det skal bli 

spennende. Jeg svinger av til venstre i lyskrysset like etter 

skolen og kjører inn i et område med eneboliger. Helt 

øverst kommer jeg frem til rett hus i enden av vegen. Jeg 

blir tatt vel imot av en blid Ann Karin.  

Det første jeg ser når jeg kommer inn i gangen, er rett inn i 

et innholdsrikt syrom. Men jeg blir geleidet opp trappen. 

Først lunsj, som Ann Karin lager til i et trivelig kjøkken 

med en fin quiltet løper på bordet. Maten tar vi med inn i 

stuen. Der henger det flere vakre quiltebilder på veggen, 

og i stolene foran TV-en er det quiltete tepper. Det er 

tydelig at her bor det en dame som er glad i å sy. 

Og å sy startet hun med ganske tidlig. Det aller første var 

dukkeklær. Så ble det klær til seg selv. Den første kjolen 

sydde hun da hun var 18 år. Den hadde ikke mindre enn 3 

glidelås! Først sydde hun en oppe i nakken, men da gikk ikke kjolen på. Så sydde hun en glidelås 

nede i ryggen, men kjolen gikk fortsatt ikke på. Da satte hun en glidelås inn i siden, og kjolen gikk 

på. Kjole nr. to fikk en lang glidelås på med en gang. Man lærer av sine feil! Utenom klær sydde 

hun gardiner og lampeskjermer av stoff hun fikk. Hun ble teknisk tegner på et arkitektkontor.  

Men hun ønsket sterkt å begynne på Industriskolen. Så jobben ble oppsagt. Første året gikk hun på 

vev, andre året på søm og så et halvt år på prydsøm og forming. 
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Da hun ble gravid sydde hun barneklær av stoff hun fikk. Den gangen var vi mange som sydde 

barneklær av omsøm og rester, av «nød» som vi sa. Hun sydde lappesøm før hun visste hva det var. 

Jeg fikk se en buksedrakt hun sydde til datteren sin, sammensatt av mange stoffbiter, sjarmerende! 

Ann Karin kom innom en stoffbutikk i by´n der en dame demonstrerte Log Cabin. Hun ble fasinert, 

og sydde seg skjørt med lappeteknikk. Det ble også en kjole der skjørtet var lappeteknikk. Hun er i 

dag lei seg for at den ikke er tatt vare på. Hun var hjemme med barna og sydde mye klær. Det første 

teppet hun sydde var av et stoff som så ut som lappeteknikk. Det lå fortsatt på en gjesteseng.  

Hun ble 50 år før hun ble helt grepet av quiltebasillen. Og siden har det tatt helt av. Det ble puter og 

løpere til kjøkkenet. Hun syr mest småting, men tepper til døtrene med bilder av dem på er det blitt. 

Ellers en del tepper som er gitt bort. 

Vogntepper har hun også laget. De ble sydd 

med løpekant, slik at de kunne henges på 

veggen etterpå. Hun har sydd poser til leker 

der hun har applikert motiver på som hun har 

funnet i fargeleggingsbøker for barn. Jeg får se 

et resteprosjekt hun er i gang med. Hva det 

skal bli til slutt vet hun ikke. 

 

 

 

Men det er veskene vi kjenner henne best for. De 

er vakre og populære. Hun syr for salg. Hun viste 

meg flere plastbakker fulle av vesker og nett. 

Hun syr aldri to make. Hun bruker ikke mønster, 

veskene blir til etter hvert som hun syr. Hun har 

stand på Stend på julemessen der hvert år der hun 

selger vesker, toalettvesker og sminkepunger. 

Hun har også vesker i salgsutstilling i Galleriet i 

Bekkjarvik i Austevoll. 7-17 juni skal hun ha 

salgsutstilling i Galleri 19 på Voss. Der blir det vesker, men også kjoler og bilder om tiden strekker 

til. Sammen med seg, på utstillingen på Voss, har hun venninnen Evelyn Lillestøl Hauso som maler 

og strikker figurer i lakkert kobbertråd. Så det er bare å ta seg en Vossatur til sommeren! 

 

Ann Karin har en datter i Frankrike, dit reiser hun ganske ofte. Der har hun funnet en stoffbutikk 

hun er begeistret for. De har fine, kraftige veskestoffer som ikke er å få tak i her. Når hun reiser dit, 

har hun med seg en ekstra koffert. Den er full chips til datteren på veg ned, og av stoffer på veg 

hjem. Ellers har hun et rikholdig stofflager. Men ufoer har hun ikke. Hun må se produktene sine 

ferdig.  

Ann Karin drev en kjolebutikk på Flåten i Os. Men så ble hun alvorlig syk og måtte opereres. Da 

hun lå på sykehuset, bestemte hun seg for at om hun kom levende fra det, skulle butikken legges 

ned og tiden skulle hun bruke på å sy og ha det fint. Og det har det blitt mange lekre produkter av. 

Hun har en hobby til og det er turn. Hun var tidligere mannen min sin turninstruktør. Det blir også 

tid til hagearbeid som hun er glad i. De bor så fritt og fint, med hage uten innsyn fra noen kant. 

Jeg hadde en kjempekoselig dag hos Ann Karin.  Det ble en lang prat, god mat og te av lekre krus. 

Takk for meg, hilsen  

                                                        Irén A. Serigstad.  
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