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Lappenytt 

"Fargerik vev" fra "Det var en gang en restekurv" 

Design og søm Turid Uren 
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Leder 

Det er den draumen… 

  
Det er den draumen me ber på  

at noko vedunderleg skal skje,  

at det må skje –  

at tidi skal opna seg  

at hjarta skal opna seg  

at dører skal opna seg  

at berget skal opna seg  

at kjeldor skal springa –  

at draumen skal opna seg,  

at me ei morgonstund skal glida 

inn på ein våg me ikkje har visst 

um. 

Olav H. Hauge 
 

Draumen eg ber på er at me skal 

få treffast på vanleg måte; 

stå nær kvarandre og prata om 

laust og fast,  

å dela tankar og opplevingar, 
å snakka om daglegdagse ting, 

å ta ein kopp kaffi - eller te - ilag 

og gjerne noko å bita i, som ikkje 

er pakka inn i plast, 

men laga til av kjærlege hender 

som er vaska i vanleg vatn og 

såpe. 

 

Draumen er at sommarmøtet må 

gå etter planen, 

at me skal sjå kvarandre inn i 

augo - face-to-face 

og ikkje berre på facebook og 

andre skjermar, 

at me kan gleda oss saman  

og sei til kvarandre: 

  

"så kjekt å sjå deg! 

Eg gler meg til me skal 

treffast igjen til hausten!" 
 

God sommar frå 

Anne-Ingrid. 

 

 

Styret  
 
Leder/ Representant Lappenytt 

Signe Haugen tlf 91683230 

signe.haugen49@outlook.com 
 

Nestleder/tepper til glede 

Anne Marie Bottolfsen tlf 970 
09 953 
annetorh@gmail.com 

 

Kasserer/medlemsansvarlig 

Christine Andreassen tlf 950 41 886 
Christine.Andreassen@outlook.com 

 

Sekretær 

Anne Helen Jacobsen tlf 924 55 902 
Ah-jaco@online.no 

 

Styremedlem 

Anne-Ingrid Alme tlf 99259099 

ai.alme@online.no 

 

Bente Larsen tlf 907 60 690 
mayasola@gmail.com 

 

Kjersti S. Lie tlf 47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.no 

 

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 

 

Frilansskribent 

Kjersti S. Lie tlf  47756961 

kjersti.s.lie@danielsen-skoler.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 

 

 

Innlevering av stoff til 

Lappenytt i oktober  

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 28.september 

2021 

 
 

 

Neste møte vil 

forhåpentligvis bli 

tirsdag 

14.september. 

 

Stort lotteri,  

Vis og fortell og 

én butikk vil vise 

sine varer. Vi tar 

selvsagt forbehold 

om smitte- 

situasjonen. 
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LITT OM PLANENE FOR HØSTEN v/Signe 

 

Høstens program er ikke endelig fastlagt, men vi vil gjerne fortelle dere om hva vi 

planlegger. Vi har søkt om våre vanlige møtedager, andre tirsdag i måneden i vårt vanlige 

lokale, men vi har ikke fått bekreftet datoene enda. Møteoversikten legges derfor ut med 

forbehold om endring i møtedatoer og tillegg i program. 

14. september Stort lotteri, Vis og Fortell, én butikk på besøk 

25./26. september Kurs med Turid Uren,  

basert på foredraget "Det var en gang en restekurv. 

12. oktober Symøte, én butikk på besøk 

9. november Daisy Aschehoug holder foredrag og viser sine arbeider 

14. desember Julemøte, bevertning og lotteri 

Som dere forstår, tenker vi å ha en av de lokale butikkene på besøk på (nesten) hvert møte, 

hvem som kommer når er ikke fastlagt enda.  

Hokus Pokus kurset vil bli satt opp igjen, litt uvisst når. 

 

 

 

Jeg vant……. 

 
NQF, Norsk Quilteforbund har hvert år 

årsmøte med lørdagslotteri og 

søndagslotteri, med symaskin som 

1.premie, I år ble det et digitalt årsmøte 

som jeg var med på og her var det også lagt 

opp til et lotteri. Vi bestilte lodd på mail og 

betalte med VIPPS, veldig enkelt og greit. 

Mange flotte premier er det på disse 

lotteriene. 

 Jeg ble veldig overrasket da jeg fikk se 

oversikten over alle som hadde vunnet i 

NQF sitt lotteri i forbindelse med det 

digitale årsmøtet. Jeg vant symaskinen! For 

en overraskelse. 

 

Jeg var spent da jeg hentet symaskinen på posten og fikk 

pakket den ut. Det er en Janome Decor Monogram 7200, en 

flott symaskin, som jeg har studert inngående.  

Neste år håper vi at vi kan reise til årsmøtet på Gardemoen 

23.-25.mars. Dersom flere har lyst å være med på dette 

årsmøtet er det bare å melde seg inn i NQF. 

Astri Ese Hole 
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Bli bedre kjent med Karen Hella! 
v/Astri Ese Hole 

 

Jeg så et bilde i avisen hvor Karen og Anne Kari var på besøk 

på Barneklinikken og leverte tepper. Jeg ville gjerne vite litt 

mer om Karen og ringte til henne. Først ville hun ikke si så 

mye om seg selv, kun om det arbeidet hun brenner for, nemlig 

å sy tepper til barn på Barneklinikken. 

Karen begynte med quilting en gang på nittitallet etter et kurs i 

log cabin i Quiltehuset, da de holdt til på Nedre 

Korskirkealmenning. Da ble hun litt hekta og meldte seg på et 

nytt kurs, denne gang ble det sydd et sampler (dvs. et teppe der 

man lærer mange forskjellige teknikker, som en stor 

"prøvelapp",red.) Dette henger fortsatt på veggen i 

kjellerstuen. Etter dette meldte hun seg inn i Bergen Quiltelag 

og ble veldig inspirert av det andre hadde sydd. Senere ble det 

flere kurs og flere teknikker.  

De første årene sydde hun mest til eget bruk og til familie og 

venner, mest løpere, puter og andre småting. Etter hvert ble det 

også sydd slumretepper og sengetepper, i tillegg blir det også 

sydd en del til gevinster til ulike basarer. 

Men det er jo begrenset hvor mye familie og venner har bruk 

for, så etter hvert begynte hun å sy til «Tepper til glede» i 

tillegg. Dette gir Karen veldig mye glede, hun får drive med det 

hun liker og samtidig glede barn som har det vanskelig. Hun 

har flere ganger vært med på å overlevere tepper til 

Barneklinikken og har hørt de ansatte fortelle hvor mye teppene 

betyr. Så det er absolutt noe hun vil fortsette med.  

 

 

 

 

 

 

 

Karen var med i styret i Bergen Quiltelag i to år. Grunnen til 

at hun ble med var at hun hadde vært medlem i mange år og 

dermed syntes hun at det var riktig å gjøre en innsats. Vi vil 

jo gjerne at laget skal bestå. Det var veldig kjekt å være med, 

styremedlemmene ble godt kjent og det var trivelig på 

styremøtene. Grunnen til at hun bare var med én periode, var 

at mannen på dette tidspunktet ble alvorlig syk. I tillegg 

hadde hun to andre styreverv også, så da måtte hun kutte ut 

noen. 

Men det kan anbefales å ta en periode eller to i styret, det er 

en veldig fin måte å bli kjent med mange på. 

Hun er ikke med i noen quiltebee. 

 

 Hun har mange andre fritidssysler (i hvert fall når det ikke er Corona) så hun synes ikke hun har tid 

til det. Men hun synes det er veldig kjekt når BQL har sylørdag til Tepper til glede. 
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Snøball- og ninepatch-blokker = Slumreteppe med "stjerner og gitter" 
v/Anne Helen Jacobsen 

 

Vi er en quiltebee som består av Solveig Engelsen, 

Anna Synnøva Hundal, Anne Kari Hersvik Aarstad 

og Anne Helen Jacobsen.  

 

I quiltebee’en vår har vi gjennom årene hatt flere 

ulike typer fellesprosjekt, dvs. at vi syr det samme 

til samme tid. Noen ganger har det vært 

helgeprosjekt, og andre ganger har syingen gått 

over lengre tid. Nå er vi i gang igjen, og dere så 

bilder fra et av våre møter på BQL sin Facebook-

gruppe 9.mars i år. 

 

Denne gangen har vi begynt på et teppe som først ble publisert sommeren 2020 som et samsyings-

prosjekt/mysteriequilt. «Quilte-Hilde i Drammen» var ansvarlig for dette arrangementet, og målet 

var å sy ferdig toppen til et slumreteppe på en uke. Solveig var med på samsyingen, og sydde et 

flott teppe som dere ser litt av på bilde 1. I etterkant av samsyingen har Quilte-Hilde vært raus nok 

til å dele mønsteret på sin Facebook-side, sånn at alle vi som ikke kunne delta på samsyingen får 

anledning til å sy teppet når det måtte passe.  

Teppet er egentlig enkelt. Det består av 58 snøballblokker, og 59 

ninepatch-blokker som er sydd sammen annen hver gang. Det er 

farge- og valør-sammensetningen som gjør at det kommer frem 

stjerner i et gittermønster. På mønsteret er det anbefalt 9 ulike stoff 

til teppet. 

 

Samsyingen vår går langsomt fremover. Vi jobber bare med teppene 

når vi møtes, og i disse Covid19-tider er det jo ikke så ofte vi har 

kunne treffes på en smittetrygg og lovlig måte. Etter to kvelder er vi 

ferdig med å kutte opp alt vi trenger til teppene: stripesett til 

ninepatch-blokker og hurtighjørner, og kvadrater til 

snøballblokkene. Under ser dere mine fargevalg. (bilde 2) Neste 

gang vi møtes kan vi begynne å sy, og en gang i fremtiden får dere 

se våre ulike tepper på et «vis og fortell» i BQL. 

 

Jeg klarte ikke å vente på fellessying, så jeg har 

hatt et lite «sideprosjekt» der jeg har sydd en 

versjon av teppet med noen av de blå stoffene fra 

skapet mitt. Som dere ser, er valør viktig for 

sluttresultatet. Valørene på mitt teppe er litt for 

like og/eller litt uheldig plassert til at stjernene 

«popper ut» sånn som jeg ønsket. Men, men, det 

er læring i hvert teppe man syr, og jeg er fornøyd 

med sluttresultatet likevel.  😊 (bilde 3 og 4)  

 

Hvis du blir inspirert til å sy dette teppet, finner du mønster på «Quilte-

Hilde i Drammen» sin Facebook-side ca. juni/juli 2020. (Hvis du ikke blir 

hektet på et av de andre prosjektene hun har delt seinere da. Det er mye inspirasjon å hente fra det 

hun legger ut). 

Hilsen oss i Quiltebee’en ved Anne Helen 
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Quilter kan brukes til så mangt! 
 v/Signe Haugen 

 

Har du bruk for et skjermbrett eller kanskje en skillevegg i heimen? Den lager du lett med et lite 

besøk på IKEA og så kan du sy eller tilpasse en eller flere quilter som stiftes på og danner selve 

veggen. Gavlene til hyllesystemet IVAR kommer i 2 bredder og 3 høyder, så du kan få veggen din i 

akkurat den størrelsen du vil. Hvis du går inn på IKEAs side på nettet og søker på IVAR, ser du et 

slikt skjermbrett laget med rotting, men jeg bruker heller en quilt eller flere. 

 

1 – skjermbrett til soverommet.  

Her har jeg brukt 2 gavler på 50 x 179, som jeg har skrudd 

sammen med de minste hengslene jeg fikk tak i. Jeg hadde et 

lekkert, sateng gardinstoff i stofflageret som passet akkurat til 

2 paneler, disse quiltet jeg ganske tett og kantet med skråbånd 

før jeg stiftet dem fast på rammen.  På innsiden av den 

vinklete veggen er det flere tverrpinner som det kan henges 

ting på; praktisk! 

 

2 – skillevegg i stuen 

Etter en smule ominnredning i stuen min trengte jeg en 

halvhøy skillevegg mellom kontorkroken og sofakroken. Jeg 

brukte 4 stk.  50 cm IVAR-gavler i 124 cm høyde som jeg 

skrudde sammen til et lavt skjermbrett med 3 sett hengsler. 

Dette rettet jeg ut til en rett vegg som står klemt mellom 

ryggen på sofaen og skrivebordet. Først satte jeg på et stramt 

hylster i ubleket lerret, for å få det tett og så har jeg dekorert 

de to sidene med quilter i passende størrelser, litt forskjellig 

på de to sidene, i forhold til hvor mye som skulle dekkes til. 

Hvis en slik vegg skal stå fritt, må det nok lages tverrstøtter 

nederst på bena for å få den til å stå, men det er en enkel sak.  

  

Skillevegg sett fra sofakroken 

Skillevegg sett fra kontorkroken 
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Kurs etter foredraget  

"Det var en gang en restekurv". 
 

25. og 26. september blir det satt opp kurs 

i noen av de teknikkene som blir brukt på  

teppene i foredraget. 

Litt forskjellige teknikker på hvert kurs. 

Kursene vil holdes i store, nye lokaler i Kulturhuset på Nesttun, i det 

som tidligere var Posten. 

Mer info om påmelding, pris etc. vil komme snart. 

Ønsker du å melde deg på allerede nå kan du ta kontakt med meg 

direkte.  Hilsen Turid Uren 
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Veggmalerier som heter "Holding Grandmother's 

Quilt". Symboliserer at eldre generasjoner deler 

kunnskapen med neste generasjon. 

 

Maleriene finnes i Philadelphia, i et fraflyttet 

område som er blitt gjort om til bydelspark. 
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Artikkel om "Tepper til Glede" i BA lørdag 10. april 2021 

Kanskje ikke så lett å lese her, men det er en flott artikkel 

i hvert fall! All ære til våre ildsjeler. 
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