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Lappenytt 

The Elephant Abstractions quilt  

av Violet Craft. 

Sydd av Gro Karin Jørs Larsen. Se info på side 4 
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Leder 

I skrivende stund har Norge 

akkurat åpnet samfunnet til 

tilnærmet normalt nivå. Det å 

igjen kunne møtes på kulturhuset 

er stort. 

I styret har vi møttes når det har 

vært åpning for det. Vi har hatt 

mange planer det ikke ble noe 

av. Kontakten med dere 

medlemmer har derfor foregått 

stort sett på e-post og på 

Facebook. En stor takk til alle 

dere som har bidratt til vis-og-

fortell på Facebook! En stor takk 

også til Lappenyttredaksjonen 

som trofast har sørget for at 

Lappenytt har kommet ut (på e-

post) gjennom hele pandemien! 

Personlig har jeg fått med meg to 

høydepunkter i denne tiden: Det 

ene var Hokus Pokus-kurset med 

Turid Uren. Et utrolig flott, 

nyttig og inspirerende kurs. Det 

andre var sommermøtet på Hotel 

Edvard Grieg. Det var så kjekt å 

treffe dere alle igjen, og vis-og-

fortell var ekstra kjekt når den 

var «live».  

Jeg har allerede begynt å glede 

meg til igjen å kunne gå på kurs 

og på sy-sammen-arrangement 

og annet. Heldigvis har jeg hatt 

to gode venninner jeg har sydd 

sammen med (når landet ikke har 

vært helt nedstengt), og det har 

gitt meg mye inspirasjon og 

glede.  

Nå er høsten definitivt over oss, 

og det nærmer seg jul. Fokuset 

for mange av oss fremover blir 

på julegaver. Det er noe av det 

koseligste jeg vet: Å sitte inne og 

sy når det er mørkt og høst ute. 

Da senker roen seg. Det er noe 

av det fine med lappeteknikken: 

Det tar den tiden det tar. God 

høst til dere alle! 

  

Kjersti Stenhjem Lie 

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 desember 

sendes  

Astri Ese Hole eller 

Turid Uren  

 

Frist 30.november 

2021 

 
 

 

Neste møte 

9.november kl. 

19.30 

 

Daisy Aschehoug 

holder foredrag 

og viser sine 

arbeider. 

Se innlegg om 

henne i 

Lappenytt nr 224 

på hjemmesiden 

BQL.no  
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Minneord 
Ragna Bosness Langlo (Bikko) døde 18.08.21, 

seks dager etter at hun fylte 74 år. 

 

Vi var sammen med Bikko i en quiltebee før 

hun fikk tilbakefall av kreften. Vi ble veldig 

lei oss, men Bikko trøstet oss og sa: «Nå er 

det bare å brette opp arman og stå på. Har 

jeg klart det en gang, så går det kanskje bra 

denne gangen også.» 

 

Etter det som ble sagt om henne på 

minnestunden, var det slik hun var. Hun ga 

seg aldri. Det var alltid en utvei eller en 

løsning på problemet. 

  

Hun var utdannet lærer og spesialpedagog. 

Hun var engasjert i fagforeninger, 

støttegrupper for funksjonshemmede, for dem 

som falt utenfor i samfunnet her hjemme og rundt om i verden.  

Hun har hatt mange verv, bl.a. leder i BQL.  

 

Bikko imponerte med sin energi, kunnskap og visdom og var alltid i godt humør. 

 

Når det gjelder quilting, så var hun opptatt av «duppe-ditter». Hun hadde stadig noe nytt å vise. Hun 

imponerte med sin produksjon av quilter, vesker, toalettmapper og mye annet, og det til tross for at 

hun den siste tiden var meget syk og fikk behandling. Vi husker vel alle «mammateppene» hun 

sydde av sin mors klær. 

 

Både i styret i Bergen Quiltelag og i forberedelsene til Vestlandstreffet 2016 viste hun sine 

lederegenskaper. 

 

Bikko var bereist. Hun elsket å reise både privat og på oppdrag for forskjellige institusjoner. Hun 

har vært i mange land i alle verdensdeler. På sine turer fotograferte hun dører. Det ble det en bok 

av, hvor hun skrev en tekst til hver dør. Hun samlet på mye annet også, spesielt små engler og små 

Buddha figurer. 

 

Vi overvar en fin seremoni i Møllendalskapellet. Kisten var dekket av en flott quilt i pastellfarger, 

og alle kransene og bårebukettene var i de samme fargetonene. 

 

 Vi kommer til å savne hennes gode humør og fine vesen. 

 

Ann Karin Norheim  
Hansen Turid Tennebekk Hansen og  
Anne Gro Larsen 
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Bikko til minne 

 
Det var med stor sorg vi for litt siden fikk vite at vår kjære Bikko var 

gått ut av tiden.  

 

Vi visste jo at hun hadde kjempet mot kreft lenge, men det var leit å 

høre. Vi i BQL ble kjent med Bikko da hun meldte seg inn i laget, 

og det var ikke lenge før hun engasjerte seg i styret vårt. Hun tok 

ledervervet 2013, og fortsatte i to år til.  

 

Jeg kjente Bikko som et raust og positivt menneske og en dyktig og 

smidig leder som arbeidet godt for laget vårt. Vi vet fra annet hold at 

hun også var svært samfunnsengasjert, og blant annet hadde 

tillitsverv i NFU (Norsk Forbund for Utviklingshemmede).  

 

Hun brant også for veldedige saker, og var svært engasjert i et prosjekt i Nyenga i Afrika, som hun 

fortalte mye om. Som quilter var hun nokså tradisjonell, men stadig åpen for nye ideer, og hun delte 

gjerne arbeidene sine med oss i vis-og-fortell på møtene. Et kreativt og sprudlende menneske var 

hun, med mange jern i ilden.   

Hun tilbrakte somrene i barndomshjemmet sitt på Tjøtta, og der laget hun sitt eget lille fristed i et 

gammelt uthus med et lite galleri der hun viste frem og solgte både egne og andres produkter.  

Vi vil alltid huske Bikko. 

For styret i BQL – Signe Haugen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Elephant Abstractions quilt av Violet Craft. 
v/Gro Karin Jørs Larsen 

 

Mønster og stoffpakke er kjøpt hos Northern Quilts.  

Teppet er sydd på papir og består av 97 deler i 11 forskjellige gråtoner + bakgrunn. 

 

Originalt er målet på teppet 54 1/2’’ x 60 1/2 ‘’ (138 cm x 153 cm) og var tiltenkt en treåring, 

men da mitt barnebarn Sander ønsket seg teppet til sin 20 års dag, ble farmorhjertet så stolt og 

teppet ble selvfølgelig hans. (treåringen må vente litt) 

. 

Jeg utvidet bakgrunnen slik at teppet ble 160 cm x 210 cm. Tepper har jeg quiltet svært enkelt 

"in the ditch" i alle sømmer. 

 

 Mottaker så ut til å være godt fornøyd. 
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Syhelg på Hafslo 27. - 29. august 2021 
v/Anne-Ingrid Alme 

 

Luster Quiltelag inviterte til syhelg på Eikum Hotel/Hafslo siste helga i august. Merete Ellingsen frå 

Quilteloftet hadde mange demonstrasjonar av teknikkar og utstyr som ho også hadde med for sal. 

For å sleppe å samle deltakarane rundt seg slik at alle kunne 

sjå, vart det gjort opptak via ei eiga facebookgruppe. Dermed 

kunne dei fleste sjå på mobil/nettbrett. 32 damer var påmelde, 

dei fleste frå Luster kommune, men også frå kommunane 

Sogndal og Vik. Dei som reiste lengst kom frå Førde og 

Bergen. 

 

Merete Ellingsen hadde med seg butikk med stoff, mønster 

og alt slags utstyr. Det var stor trafikk der; først for å sjå, så 

planlegge, handle. og etter det fleire rundar med for å sjå - og 

handle meir. Det var fleire enn meg som let seg frista av fine 

mønster og stoff. I Indre og Mitre Sogn er det ingen 

Quiltebutikkar, så det å få tilgang til butikk er ekstra kjekt. 

Berre det å sjå så mykje fint og drøyma om alt ein kan laga, 

gir inspirasjon til kvardagen. 

 

På Eikum hotell var det matsalen som var omgjort til 

syrom. To og to bord var satt saman, og der sat me to stk 

ilag. Alle hadde god plass til prosjekta sine. Inkludert i 

prisen var kaffi/te, kaffimat/frukt og lunsj. Dei fleste 

deltakarane overnatta heime, nokre på hytta eller på 

hotellet. På laurdagskvelden var det mange som bestilte 

middag på hotellet.  

 

Fleire av dagsmåltida åt me ute i hagen. Sola skein heile 

helga og temperaturen ute var høg. Inne på syrommet var 

det svalt nok til at det var fint å sitta der. Praten gjekk 

livleg og det var god stemning. Eikum hotell er eit 

familedreve hotell, og dei var tilgjengelege heile tida for 

å sørge for at me hadde alt me trengde.  

 

Luster Quiltelag har vanlegvis samling 2 gonger per 

månad; ei samling på Hafslo og ei i Gaupne. Det er ikkje 

berre quilting på programmet, men også saum av klær. 

Nokre av medlemmene er ivrige med å reise på 

syhelgar, kurs eller handleturar til andre fylke. Dei har 

også fast syhelg i oktober med Anne Kari frå 

Quiltebutikken. 

 

Overnattinga mi var på "Hotel Mamma" i Sogndal, ca 

15 km unna. Etternamnet mitt - Alme - er eit gardsnamn 

på Hafslo, og eg har sterk tilknytning til bygda.  Fleire 

av dei som var på syhelga har eg felles kjende med, så 

dette var skikkeleg kjekt! Dette gjer eg gjerne igjen!  
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Stevnemøte med ALF 
v/Anne Marie Bottolfsen 

 

Lappenytt har vært på besøk i den sjarmerende lille 

butikken ALF ytterst i Gågaten her i Bergen. Og hva finnes 

der? Jo, fire reoler med spennende stoffer til oss 

quiltedamer. Og enda bedre, hold dere fast, de er 

ferdigvasket og rullet før de kommer tilbake på rull i 

butikken. Til kr. 200,- pr m. 

 

Turid og Astrid har fotografert, og undertegnede fikk en 

hyggelig prat med Wenche som var i butikken den dagen. 

Hun er medlem i Øygarden quiltelag, og vet godt hva 

quiltedamer liker. 

 

Og så lurer du sikkert på hvorfor butikken heter ALF?  

 

Det er en forkortelse for senter for arbeidslivsforberedelse som er et privat aksjeselskap i 

Bergen Kommune. De har lokaler i Klaus Hansensvei (tidligere Døves Trykkeri) og driver med 

arbeidstreningssenter der, som butikken er en del av. Det syes mye både fint og gøyt her, og 

produktene selges altså i butikken i Gågaten. Mange av ideene til ting som selges i butikken 

kommer fra de som jobber her.  

 

ALF leverer også varer til «Hjertefryd» i Rosendal, hotellbutikk i Eidfjord og til Visit Bergen på 

Bryggen. De har også faste leveringer til Bergen Kommune. 

 

Vil du vite mer? 

 

Internet: ALF 

Facebook: Alfbutikken 

 
Wenche slo også et slag for Øygarden quiltelag, og 

fortalte at de bl.a. har lørdagsmøte en gang pr 

måned. Kanskje kommer hun også som gjest til 

BQL en gang og forteller mer om både butikken 

og quiltelaget. 

 

 

 

 

Ta turen til ALF og se om du ikke er enig med oss 

at denne sjarmerende butikken er med på å gi 

Gågaten et løft. 

 

Syglad hilsen fra Anne Marie B 
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Som mange av dere sikkert har fått med dere, så har Anne Toppe Myrdal, 

eier av Quiltestallen, valgt å legge ned driften av quilteverkstedet sitt. 

"Det er en tid for alt, og nå vil jeg bruke tiden min på andre ting", sier Anne. 

 

Vi kan bare takke for all den flotte quiltingen hun har levert gjennom mange 

år, og for alltid å yte det lille ekstra når det har vært nødvendig. 

Turid Uren (redaksjonen)  

Foredrag med Daisy Aschehoug på møtet 9. november. 
Minner om foredraget som ble utsatt pga. corona'en. Hun vil fortelle om sitt quilteliv og vise 

masse fine quilter. 

Daisy er en spennende moderne quilter og har fått flere premier i både inn- og utland. 

For mer info se i Lappenytt nr. 224 – side 3.  

Du kan også søke på navnet hennes på internett og få opp masse info og bilder. 



Lappenytt nr. 229/2021 ✄ Side 8 

Vår quiltebee 

v/Turid Uren (med god hjelp av Marit Mulelid) 

 

Vi startet vår quiltebee (som fremdeles er 

navnløs) en gang i 2008, tror det var om 

høsten etter at det nye styret i BQL var 

kommet i gang. Noen av oss var med i styret 

og slik fant vi sammen. Vi har dessverre ikke 

vært flinke til å ta vare på notater, noe som 

sikkert hadde vært lurt når vi skal prøve å se 

tilbake. 

 

De som var med fra starten var Bente Høgh, 

May Haugland, Marit Mulelid og meg (Turid 

Uren).  

 

Da vi skulle finne en møtedag som kunne passe alle begynte vi med "en fredag formiddag" når vi 

fikk det til, og fredag formiddag har vi fortsatt som møtedag. Marit er den yngste av oss og 

fremdeles i arbeid, men har fri fredager, så det er grunnen til den noe uvanlige møtedagen. Vi har 

ikke fast møte hver måned, men avtaler fra gang til gang og får til noen møter hver sesong.  

 

 

Fra starten av hadde vi store planer om å sy 

felles prosjekter, og på det første møtet 

startet vi friskt ut med 3D Bow Tie blokker, 

en teknikk jeg hadde funnet et sted, og som 

jeg forklarte, og alle sydde sitt eget teppe.  

 

 

 

 

 

 

 

I 2010 monterte vi "Snow Ball" blokker som medlemmene i 

BQL hadde sendt inn og som skulle være til utlodning på 

utstillingen vår som var siste helgen i mai. Det ble to flotte 

tepper. 

  

Vi hadde også noen møter der vi sydde fellestepper til 

"Tepper til Glede", tror vi sydde ett teppe hver, og monterte 

dem sammen på møtene. Vi har ikke vært så flinke til å ta 

bilder av teppene vi sydde. 

 

Det har vært et par utskiftinger i medlemmene i løpet av disse 

årene. May Haugland ble etter hvert "passivt medlem" pga 

helsen, og vi tok inn Astri Ese Hole som nytt, fast medlem. 

 

Senere mistet vi Bente Høgh som døde i desember 2014. Året 

etter spurte vi Ellinor Isaksen om hun ville være med i 

gruppen vår, og det ville hun! 

 

Marit sin Bow Tie gir farge til  

hjemmekontoret. 
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Siden den gangen har vi vært den gjengen som dere ser på bildet over. 

 

Vi har sydd litt forskjellig opp gjennom årene, startet sammen og gjort ferdig hver for oss. Vi laget 

en del toalettvesker til "Søstre for søstre", og inspirerte hverandre.  

Vi er etter hvert gått over til å sy mest småting når vi møtes, ofte er det lukkekanter eller annen 

håndsøm som er enklest å ta med seg.  

 

"Vis og fortell" er et fast innslag på alle møtene, og vi koser oss med å se på hverandres ferdige og 

pågående prosjekter. 

Vi spiser en god lunsj og løser en del "verdensproblemer" når vi er sammen, så vi har nok vært med 

på å skape litt ro og fred i verden, og det vil vi fortsette med! 

Quiltebee er gøy!!  

 

 

Aksjon Tepper til glede 
v/Anne Kari Reutz 

 

Quiltelagene i Arna, på Voss og i Bergen, har siden 2001 

gitt Quiltetepper, kosekaniner og nett/vesker i gave til 

Barne- og ungdomsklinikken (BUK).  

Fra og med i år har også Psykisk helsevern for barn og 

unge (PBU) fått gaver fra Quiltelagene.   

 

21.juni var det tid for samling igjen. Representanter fra 

Arna, Rita Johannessen og Nelly Mjøs, fra Voss Tordis 

Kronstad og Dagrun Gjelland og fra Bergen Anne Kari 

Reutz møtte medarbeidere ved BUK og PBU for 

overrekkelse av tepper og nett. Det var ekstra hyggelig for 

Ansgar Berg, klinikkdirektøren ved BUK, som fikk hilse 

på alle de entusiastiske «quilterne». 

  

Gavene gis videre til pasienter som har lange opphold i sykehus, 

til trøst og glede. Teppene brukes til sengeteppe, kose-, 

leketeppe og som kuvøseteppe, og er et hyggelig minne fra tiden 

på sykehus. Kuvøseteppe demper lyd og lys slik at den nyfødte 

får ro og fred til å bruke kreftene sine på å vokse og bli friskere, 

sier Ansgar og takker qulitelagene for sin innsats. Det er særlig 

gledelig at gavene også gis til PBU, som har en pasientgruppe 

som ikke alltid blir husket på. 

 

Voss Quiltelag leverte 10 tepper, Arna Quiltelag 92 tepper og 

146 nett og Bergen Quiltelag leverte 52 tepper og 15 nett. Til 

sammen har lagene produsert og overrukket 2803 tepper, 193 

kosekaniner og 904 nett, forteller Anne Kari Reutz som 

koordinerer overrekkelsen til sykehuset. 

  

Hjertelig takk for innsatsen deres, vi ser frem til å møtes igjen ved juletider. 
 

Hilsen 

Anne-Jorunn Langeland, Spesialrådgiver, Haukeland Universitetssjukehus 
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Lørdag 11. september var det kurs i teknikken  

Hokus Pokus hos Quiltestæsj.  
v/Turid Uren 

 

 

 

Butikken var full av lekre stoffer og lokalene var bra tilpasset 

kurset. Det var seks ivrige damer som deltok og vi hadde noen 

fine og arbeidskrevende timer sammen.  

 

Det er en A-ha-opplevelse for alle 

når de ser hvor grei denne 

teknikken er. Alle laget 3 

forskjellige ferdige topper, basert 

på forskjellig antall ruter i 

utgangspunktet og hvordan de ble 

kuttet og sydd sammen.  

 

 

 

Toril svingte opp med nydelig lunch og frukt og timene gikk fort. 

Alle hadde ferdige arbeider å ta med seg hjem for så å ta den siste 

finishen hjemme. Hvis noen flere er blitt nysgjerrige på dette kurset 

er det bare å ta kontakt med meg, så skal jeg se hva vi kan få til.  
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Sydag for Tepper til Glede! 
Hei alle sammen! 

Lørdag 8. januar 2022 har Turid Tennebekk Hansen og jeg gleden av å invitere til sydag for 

Tepper til Glede. 

Vi vil komme tilbake med tidspunkt, men stedet blir som vanlig Leirvikflatn 5, Godvik, i Kjell 

Hansen Elektro sine lokaler. 

Og som alltid blir det pizza +++! Det blir også masse fine stoffer. 

Vi håper mange av dere vil sette av datoen og bli med for å sy lappetepper til Barneklinikken. 

 

Quiltehilsen fra 

Anne Kari Reutz 

Ekstratilbud til BQL sine medlemmer. 

 
Tirsdags formiddager på Fana Kulturhus, rom «Fanafjellet» fra kl. 10 til kl. 1430.  

Primært syr vi til Tepper til Glede, for på lager ved siden av finnes kasser med stoff, og rull med 

vatt. Rommet er vanligvis ubetjent, men 19. oktober er Christine på plass og orienterer.  

Her finnes også skjærebrett, men ta gjerne med ditt eget, samt skjærehjul og linjal. Og selvsagt 

din egen symaskin! Obs! Det er heis fra resepsjonen til 3. etasje. 

 

Torsdagsklubben består av medlemmer i BQL som har sydd sammen i årevis.  

Vi syr for hånd, primært over papir (engelsk paper-piecing), ett og ett teppe til hver av oss. 

Stoffene er rester fra oss alle, og vi betaler kr 10 hver pr møte. Pengene går til vatt og quilting 

etter hvert som teppene blir ferdige. I tillegg betales kr. 100,- til Kulturhuset (Danckert Krohn) 

hvert halvår.  

Nå holder vi til i Strømgaten 1 (gamle Kunsthøyskolens vakre vernede bygg) mens Danckert 

Krohn kulturhus pusses opp). 

Altså; hver torsdag mellom 12 og 14. Te/kaffe gratis. Ta med lunsj hvis du vil. 

Nå har snart alle fått quilt, så vi vil gjerne bli flere. Kommer du? 

 

Syglad hilsen fra Anne Marie B 

Kuvøsetepper 
 

Når du syr kuvøsetepper, er 

det litt spesielle hensyn å ta.  

 

Mål: 

80/100 cm x 140/150 cm 

 

Baksiden MÅ være mørk og 

IKKE fleece pga statisk 

elektrisitet. 
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