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årsmøtehelgen 2012

Innkalling til årsmøtehelg 
i Norsk Quilteforbund 2012 
16.–18. mars 2012 på Radisson Blu Hotell Norge i Bergen

Årsmøtet behandler:
•	 Årsmelding fra foregående forbundsår
•	 Regnskap fra foregående kalenderår
•	 Arbeidsplan for det nye året
•	 Budsjettforslag
•	 Innkomne forslag
•	 Valg av nye styremedlemmer, varamedlem-

mer, og medlemmer til valgkomiteen.

Forslag og vedtektsendringer:
Forslag som ønskes fremmet på årsmøtet sendes 
skriftlig innen 1. januar 2012 til:

NQF v/Elisabeth Michaelsen, 
Niels Juels gate 22. 4008 Stavanger
e-post: medlem@nqf.no 

Forslag til vedtektsendringer skal sendes skrift-
lig innen 1. januar 2012 til styrets leder: 

NQF v/Marit Sande Iversen, 
Moldeliv. 48, 6413 Molde
e-post: leder@nqf.no

Påmeldte deltakere til årsmøtet får til sendt saks-
papirene.

Andre kan få sakspapirene tilsendt dersom de 
sender adressert c4 konvolutt frankert med kr. 
27,- til styrets leder, eller på email: leder@nqf.no

Nye styremedlemmer:
Medlemmer som ønsker å påta seg verv i nqfs 
styre, eller har forslag på andre, må gi skriftlig 
melding innen 1. januar 2012 til valgkomiteens 
leder: 

May Britt Dammen, 
Friggv 5B, 2409 Elverum
e-post: abyquilt@hotmail.com 

Sted:
Årsmøtet 2012 holdes på Radisson Blu 
Hotel Norge, Bergen.

Hotellet ligger sentralt i Bergen sen-
trum med adresse Nedre Ole Bulls Plass 4. 

Fly:
Bergen har flere daglige ankomster med 
fly fra alle deler av landet og med ulike 
flyselskaper.

Fra flyplassen går det flybuss inn til 
sentrum. Bussen stopper på festplassen 
rett ved hotellet.

Hurtigruten:
Har du lyst til å gjøre noe spesielt ut av 
årsmøtehelgen denne gangen, og har an-
ledning til dette så anbefales en tur med 
Hurtigruten.

Gå inn på www.hurtigruten.no for mer 
info.

Radisson Blu 

Hotel Norge, Bergen

Nedre Ole Bulls Plass 4
P.O. Box 662
Bergen N-5807
Norway

tlf: 55 57 30 00
eller 02525 

NQFs bestillingskode:
QUILTE

Frist for rombestilling:  
20. februar 2012

INFO:
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Foredrag under årsmøtet:

Fredag kl. 19.00

Marti Mitchell:
Top 10 Reasons You Need More Fabric!

Om du har mye stoff fordi du liker å sy restetep-
per eller du syr restetepper fordi du har mye 
stoff, vil du ha glede av foredraget. Her får du 
alltids noen nye tips. Marti vil fortelle om stoff-
valg, kontraster (lyst og mørkt) og hvordan man 
har full kontroll når man bruker så mange ulike 
stoffer i ett design. Hun har med tepper  og viser 
dem fram under foredraget.

Lørdag kl. 12:00
Frieda Anderson:
Walk in the Woods With George.

En times foredrag og powerpoint presentasjon: 
Quilteideer inspirert av naturen. 
Frieda Anderson vil fortelle hvordan hennes 
daglige turer i skogen med Georg, en Jack Rus-
sel terrier, påvirker hennes quilte-ideer og hvilke 
quiltedesign hun bruker i teppene sine.
Sammen med foredraget tar hun med mange av 
quiltene sine for vis og fortell. Mønstre og hånd-
fargede stoffer legges fram for salg.

Søndag kl. 9:00

Unn Stähr Irgens:
Juryarbeid i Sørafrika

Unn forteller om sin reise til Sør-Afrika og fra 
den 16. Sør Afrikanske Quilte Festivalen i Stel-
lenbosh nær Cape Town. Der fikk hun studere 
juryens arbeid på nært hold.

•	 Frieda Anderson sier at 
hun har alltid sydd og 
sydde sin første quilt på 
videregående (high school).

•	 Hun er quilter, kurslærer, 
forfatter og forlegger, og 
har sin utdannelse innen 
kunsthistorie, keramikk, 
tekstil, mote og design.

•	 Hun har designet sine egne 
quilter fra 1992, begynte 
å farge egne stoffer i 1995 
og ble profesjonell quilter 
i 2001.

•	 Det meste av hennes arbei-
der er inspirert av naturen 
og sydd på maskin.

•	 Marti Michell bor i 
Atlanta, ga i usa, og har 
journalistutdanning med 
fokus på tekstil, klær og 
hus og hjem. 

•	 Hun er quilter, kurslærer, 
forfatter, forlegger, produ-
sent, designer, konsulent, 
dommer og quilte samler.

•	 startet patchwork-kit-
firmaet Yours Truly, Inc. 
sammen med mannen 
Richard Mitchell i 1972.

•	 startet med produksjon 
av akrylmaler og skjære-
hjul i 1995; From Marti 
Michell.

•	 Unn Stähr Irgens ble tildelt 
stipend på årsmøtehelgen 
2011.

•	 Hun søkte om midler til 
å reise til Sør-Afrika og 
undersøke mer hvordan de 
juryerer innkomne konkor-
ransebidrag til en stor 
quiltefestival.



20 Norsk Quilteblad nr. 4-2011

årsmøtehelgen 2012

Påmelding til årsmøtehelgen:

Bindende, skriftlig påmelding til årsmøtehelgen og regis-
trering sendes innen 10. januar 2012 via nettsiden www.
nqf.no/registrering 

Du kan også melde deg på via post til :
NQF v/Anni M Svendsby, 
Haug Gård, 1798 Aremark

Bruk skjema på side 27. i dette bladet eller på nettsiden 
www.nqf.no.

I midten av februar vil du få tilsendt bekreftelse på hvilke(t) 
kurs du er kommet med på og en innbetalingsgiro. 

På grunn av stor pågang ber vi om at all kontakt foregår 
skriftlig via post eller e-post.

NB! Medlemmer som ikke er forhåndsregistrert må 
medbringe gyldig medlemskort for å få adgang til selve 
årsmøtet. Det er ikke anledning til å betale registrerings-
avgiften ved ankomst.

Priser (utenom kurs og foredrag):
Lunsjbuffet pr. dag  kr. 295,- 
Quiltegryte fredag med 
foredrag av Marti Mitchell kr. 350,-
Quiltemiddag lørdag kr. 395.-
Registrering inkl. foredrag lørdag 
og søndag  kr. 150,-

Innkvartering:
Enkeltrom kr 1 295 pr døgn
Dobbeltrom kr 1 495 pr døgn
Alle priser er med frokost. 

bestilling av rom til årsmøtehelgen gjøres direkte til 
Radisson Blu Hotels på tlf 55573000 eller 02525,  eller 
www.radissonblu.no/hotellnorge-bergen. Kode for rombe-
stilling er quilte og gjelder for bestilling både over telefon 
og på nett.

Frist for bestilling av rom er 20. februar.
NB! Kurs og måltider bestilles via nqf. Bruk påmel-

dingsskjema på nettsiden www.nqf.no eller på side 27 i 
dette bladet.

Utstillinger

Nqf arrangerer flere utstillinger under dette årsmøtet.
Registreringsskjema for påmelding s. 30, eller på nettsiden www.
nqf.no

1: hav – skiftende stemninger, fargespill og årstider
Årets konkurranse HAV – Skiftende stemninger, fargespill og årsti-
der, – se utlysning i Norsk Quilteblad nr 02/11, side 9.

Det er 2 klasser: Tradisjonell klasse og Åpen klasse.
Resultatet av konkurransen blir offentliggjort på årsmøtet. 

Alle innsendte bidrag vil bli stilt ut under årsmøtehelgen.
Vi håper på stor deltagelse og gleder oss til å se hvordan våre 

kreative og kunstneriske medlemmer har tolket temaet. 
Konkurranseteppene skal sendes innen 1. februar 2012 til: 
NQF v/Grete Seglsten, Røyskattveien 9, 9017 Tromsø

2: medlemsutstilling
Det vil som vanlig være medlemsutstilling, og vi oppfordrer våre 
medlemmer til å sende inn bilder av arbeider til utstillingen. 

Her ønsker vi stor bredde og variasjon, både når det gjelder for-
mat, uttrykk og teknikker. 

De som blir valgt ut til utstillingen vil i god tid få beskjed om 
når og hvor teppene skal sendes. Tepper som skal stilles ut må 
ha en påsydd opphengskanal på baksiden. Denne må være minst 
10 cm bred.

Også denne gang vil det bli delt ut en Publikumspris, basert på 
stemmer fra de besøkende. Dette arbeidet blir stilt ut på The Fes-
tival of Quilts, Birmingham i 2012, på eqa-utstillingen Diversity 
in Europe.

Påmeldingsfrist er 1. februar 2012.
Send et foto av teppet/teppene med eksakt bredde og høyde-

mål pr. post eller e-post sammen med en kopi av registrerings-
skjemaet til: 

NQF v/Ingjerd Nomme, Hvidstenvn 25,1396 Billingstad

3: crossroads
Eqas utstilling i 2012 heter Crossroads. Norge skal bidra med 10 
panoramaer til denne utstillingen. Vi håper på stor deltagelse også 
til denne utstillingen.

Les mer i utlysningsteksten på s. 38 i Norsk Quilteblad nr. 3 og 
på www.nqf.no.

Hvilke quilter som får representere Norge under The Festival 
of Quilts i 2012, bestemmes av deltakere/besøkende under nqfs 
årsmøtehelg 2012.

Panoramaene og registreringsskjema med foto skal sendes 
innen 1. februar 2012 til: 

NQF v/Elisabeth Michaelsen, 
Niels Juels gate 22, 4008 Stavanger 

4: eqa – colour connection
Colour Connection er eqas vandreutstilling fra 2010. Den består av 
18 ninepatch-blokker der hver blokk har en farge og er sammensatt 
av 9 individuelle arbeider fra et land. En spennende utstilling med 
mange små detaljer.

Gudveig Haugaa Nygaard: Row by Row (detalj)
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5: eqa – circle of friends
Circle of Friends er årets eqa utstilling. Her bølger sirklene 
seg langs veggen og har alle regnbuens farger kombinert 
med sort og hvitt. Et allsidig og annerledes uttrykk. 

6: diamonds/diamanter
Årets konkurranse for barn og ungdom fra 5–16 år.

Se utlysningen i blad 3/2011 side 41, og på www.nqf.no.
Teppet og utfylt registreringsskjema med bilde sendes 

innen 1. mars 2012 til:
NQF v/Marit Sande Iversen, 
Moldelivn. 48, 6413 Molde 

7: kurslederutstilling
Vi ønsker også at kursledere på nqfs kurslederliste skal få 
anledning til å presentere seg og sine kurs.

Registreringsskjema sendes pr. post eller e-post innen 
1. februar 2012 til: 

NQF v/Ingjerd Nomme, 
Hvidstenvn 25,1396 Billingstad

8: styrets utfordringer
Medlemmene i styret og redaktøren har fått en utfordring 
høsten 2011. Hva ble resultatene? Se arbeidene på utstil-
lingen.

Andre arrangement

Informasjon

Informasjonsbordet for nqf vil være sentralt plassert på 
årsmøtehelgen, og her kan dere henvende dere med spørs-
mål og kjøp av lodd og nqf-artikler.

Vis og fortell
Det blir selvfølgelig også vis og fortell under quiltemidda-
gen lørdag kveld.

Blokklotteriet
Vi har valgt Hus som tema til årets blokklotteri. Se ideer i 
dette bladet og i blad 3-2011. 

Blokkene skal være 7½" x 7½".
Ta med blokkene du har sydd og lever dem inn ved infor-

masjonsbordet. Du kan vinne blokker nok til et helt teppe 
og få et flott minne fra årsmøtehelga.

En blokk tilsvarer et lodd, og maks 5 blokker pr. person. 
Husk å merke hver blokk med navnet ditt på baksiden. 

Frist for innlevering av blokkene er kl.14.00 lørdag. 
Vinnere av tidligere blokklotteri oppfordres til å vise 

fram ferdige tepper under vis og fortell.

Butikker
Vi har invitert mange butikker til å være tilstede under års-
møtehelgen og håper på god oppslutning.

Etter 1. mars vil de aktuelle butikkene legges ut på for-
bundets nettside: www.nqf.no

Forum for quiltelagsrepresentanter
Fredag kl. 17:00 inviteres en representant (som nb må være med-
lem av nqf!) fra hvert quiltelag til en uformell samling. 

Saker og ønsker til dagsorden rettes til:
NQF v/Marwell A Stalder, Kvartsveien 21, 1784 Halden
e-post: styret@nqf.no 

Forum for kursledere
Fredag kl 17:00 inviteres alle kursledere til en uformell samling 
for å lufte tanker og ideer. 

Spørsmål og ønsker til dagsorden rettes til: 
NQF v/Grete Seglsten, Røyskattveien 9, 9017 Tromsø, 
eller e-post: grete_sylvia@hotmail.com

Forum for quiltebloggere
Lørdag kl. 13 (etter foredraget) treffes vi i årsmøtesalen for et 
uformelt treff for oss som er en quilteblogger og medlem av NQF. 
Følg med på NQFs nettsideblogg for mer informasjon.

Påmelding til forum for quiltelag og kursledere er på påmeldings-
skjemaet på nettsiden eller på s. 27.

Engler
Det er utrolig mange oppgaver i løpet av en årsmøtehelg. I første 
omgang er det tepper som skal passes på under utstillingene og lod-
der som skal selges, men også småoppgaver som dukker opp der 
og da. 

Dersom du vet at du kommer til å ha et par 
timer til overs, og kan tenke deg å være med 
og ta i et tak, ber vi deg om å krysse av på på-
meldingskupongen. Erkeengelen tar kontakt 
med deg når årsmøtehelga nærmer seg for å 
avtale et tidspunkt og en aktuell oppgave. Du 
kan også møte opp ved informasjonsbordet 

om du får et par timer ledig og kan tenke deg å få et engleoppdrag.

PS. Både Kursengler og Quilteengler får nqfs englepin, – ny farge 
i år! 

Mette Veian: Marins Månedsblokk 2010 (detalj)
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1. Friedas Fun Free 
Motion Machine 
Quilting
Frieda Anderson 

6 timer fredag
Passer for alle
Symaskin
Materialpakke med rett nål 
for maskinen og mønsterbok 
kjøpes: kr 100,-

4. Double Wedding 
Ring
Marti Mitchell 
6 timer fredag
Passer for alle
Hånd- eller maskinsøm

5. Fat Quarter Log 
Cabin 
Marti Mitchell 
4 timer lørdag
Passer for alle
Symaskin

Little Landscapes
Frieda Anderson 
2. Farmhouse 4 t. lørdag
3. Sister Trees 4 t. søndag

Passer for alle
Ikke symaskin
Materialpakke kjøpes på kur-
set,- inkl. mønster og håndfar-
get og fuset stoff: kr. 200,-

Frieda's award winning quilts have been in many magazine 
articles and books. She will lead you thru a series of fun 
exercises where you will create one-of-a-kind free form ma-
chine quilting without marking or templates. Each exercise 
leads you step by step in developing your own style and 
expertise to free motion quilting with confidence.

The Double Wedding Ring is one of the most easily recog-
nized quilt designs in existence, but the curved seams may 
crate quiltmakers apprehension. Use our templates to ac-
curately cut and mark the pieces, and a ¼" seam allowance 
to sew. Follow Marti's tips and instructions and you'll feel 
confidant. Remove the mystery of curved seams without 
gimmicks. Double Wedding Ring variations like Pickle Dish 
and Lafayette's Orange Peel included.

Unlike scrap Log Cabin quilts that feature a different fab-
ric in every strip of a block, this scrap Log Cabin quilt de-
pends on orderly repetition of fabrics within each block. 
Learn a great method for cutting and sewing that makes 
these blocks fast and, better yet, square. The four blocks 
you make in class can be the start of a big quilt or a very 
satisfactory wallhanging approximately 30" square.

Raw-edge fusing makes quilting fun and fast. In this fus-
ing class, Little Landscapes, Frieda will teach you new easy 
ways to make landscape quilts. Using collage techniques 
and raw edge fusing you will achieve beautiful effects. 
These are the little quilts you will want hanging on your 
wall to remind you of the places you have seen.

I materialpakken er stoffene pre-fused. Frieda gjør klar 2 fat 
quarters i pakka, og så tar hun med resten av materia lene 
for at deltagerne kan fuse 2 ekstra stoffbiter til prosjektet 
sitt.

årsmøtehelgen 2012: kurs
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6. Sunburst 
Marti Mitchell 

4 timer søndag
Passer for alle 
Symaskin

7. Kurs for barn 
Kristin Nysæter
6 timer (3 timer; lørdag og 
søndag)
Kurset passer for barn som er 
litt øvet
Symaskin

8. Tutti Frutti; en 
fruktsalat 
Anne-Marie Wolff 
6 timer (3 timer; lørdag og 
søndag)
Passer for alle 
Håndsøm

9 og 10. Kurs i 
fargelegging av 
stitchery 
Ann-Margret S. Hågensen 
4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle

11 og 12. 
Fourpatch-skjørt; 
skjørt på en dag
Tove Stang Karlsen 
4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle
Symaskin

Marti will show quilts and variations and go over tech-
niques and tricks for making this stunning block with tem-
plates. If you feel stuck in strip techniques, this is the per-
fect block to pull you out! Marti will supply the Sunburst 
templates for use in class. 

På kurset vil barna kunne sy nett/gympose og/eller penal 
og sminkepung.

De vil selv få velge farger og være med å designe sitt eget 
arbeid.

Det forutsettes at barna har litt trening i å sy på maskin.
Materialene må kjøpes på kurset fordi de er ferdig skåret 

opp på forhånd. 
Materialer til 2 modeller koster kr. 150,-.

Kurset tar sikte på å lære ut flere varianter av håndapplika-
sjon, som needleturning med frysepapir både over og un-
der, Vlisofix, omvendt applikasjon (reverse) og mer. I tillegg 
bruker vi litt broderi. 

Vi applikerer forskjellige frukter på hvert sitt bakgrunn-
stoff. Disse kan seinere settes sammen til et teppe eller 
monteres hver for seg.
Kurshefte medfølger.

Deltagerne vil få en grundig gjennomgang i hvordan man 
bruker kritt til å fargelegge stitchery. Etter en felles demon-
strasjon får kursdeltagerne prøve fargeleggingsteknikken 
på stoff med enkle motiver som hver enkelt tegner over på 
muslin.

Kursholder vil veilede hver enkelt underveis, i valg av 
farger og bruk av teknikker.

Alle deltagerne må ha med seg ferdige broderte stitchery 
som de ønsker å fargelegge på kurset.

Dette er kurset der vi tar et skritt til siden fra lappesøm-
men. Likevel tar vi med oss litt fra lappeverdenen, over 
i klesskapet. Lær å sy skjørtet som har fått navnet Four-
Patch-Skjørt. 

Rette linjer, få sømmer og noen detaljer gjør dette til et 
morsomt skjørt å lære å sy, og å gå med på jentekvelden 
eller byturen. Skjørtet har et fint snitt som er svært anven-
delig for de fleste kroppsfasonger. På kurset lærer du alt fra 
å ta mål, lage mønster, klippe og sy, og alt på bare 4 timer.

årsmøtehelgen 2012: kurs
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15 og 16. Håndsøm over papir 
Rikke Ditlefsen 

4 timer lørdag eller søndag 
Passer for alle
Håndsøm

17 og 18. Nytt liv i gamle 
broderier

Sol Stensland
4 timer lørdag eller søndag
Passer for alle
Symaskin

Meshwork er en morsom teknikk som gir veldig mange 
muligheter til å lage din egen og helt spesielle dekor til 
puter, vesker, punger, esker, løpere m.m. På kurset vil det 
bli vist flere modeller hvor det er brukt paneler med mes-
hwork som dekor.

Det er mange muligheter og mønstre å velge i. Ved hjelp 
av en spesiell skråbåndsbretter og vlisofixbånd lages bånd 
som vi fletter/vever sammen til kuber og stjerner på disse 
kursene. 

Det blir mulighet for å få kjøpt materialpakke av kursle-
der på kursene. Den inneholder skråbåndsbretter, vlisofix-
bånd, rasterquick og vevenål og koster 250 kr.

Stoffer og annet materiell må du ta med selv.

Å sy for hånd ved hjelp av ferdig utstansede papirmaler 
(engelsk metode) er en populær form for håndarbeid. Ved 
hjelp av enkle hjelpemidler, vil du lære den tradisjonelle 
formen og de grunnleggende teknikkene for å sy for hånd 
ved hjelp av papirmaler. Det vil bli innføring i sammensy-
ing og montering på bakgrunnsstoff, samt bruk av skjæ-
remaler og limstift. Håndarbeidsformen egner seg godt til 
å ta med i vesken, på bilturen og reise. Papirmalene kan 
kjøpes, kr. 50.

På dette kurset vil vi leke med gamle broderier og nye stof-
fer for å finne de perfekte sammensetningene. Broderiene 
kan få nytt liv som vesker eller puter.
Du trenger gamle broderier og stoffer i matchende farger.

Meshwork
Brita Rundgren 
13. Kuber 4 timer lørdag
14. Stjerner 4 timer søndag

Passer for alle 
Ikke symaskin

årsmøtehelgen 2012: kurs
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19. Dekorer stoff med 
maling og blekepasta 
Berit Tesdal
4 timer lørdag
Passer for alle
Ikke symaskin

20. Dekorer stoff med 
Paintstick 

Berit Tesdal
4 timer søndag
Passer for alle
Ikke symaskin

Vi bruker enkle teknikker med stempel, sjablong, pensel 
og svamp til å påføre stoffmaling, og ta bort farge med ble-
kepasta. Deltagerne får også prøve monoprint og trykking 
med thermofax-rammer. 

Kombinasjon av stoffmaling og blekepasta kan gi flotte 
og personlige stoff. Stoffmaling og blekepasta kan brukes 
både før og etter quilting.

Deltagerne vil også få mulighet til å lage egne stempel og 
sjablonger ved å bruke viskelær, mosegummi, papp og fry-
sepapir.

Dette blir et kurs der vi prøver ut forskjellige teknikker. 
Prøvelappene kan settes inn i arbeider senere, og en kan 
videreutvikle teknikkene hjemme.

Materiell til kurset kan kjøpes på kurset. Materialpakken 
koster kr 75.

Paintstick er oljemaling i fast form. Dette gjør at det er lite 
søl å arbeide med Paintstick.

Den kan brukes på mange måter og gir flotte effekter. På 
kurset skal vi prøve ut forskjellige teknikker med rubbing, 
sjablonger og direkte påføring på stoff. Paintstick kan bru-
kes både før og etter quilting. Paintstick kan erstatte ap-
plikasjon.

Dette blir et teknikk-kurs, men prøvelappene kan jo settes 
inn i arbeid senere. Materiell kan kjøpes på kurset. Materi-
alpakken koster kr 50.

årsmøtehelgen 2012: kurs

Vil du være en Kursengel?
Går du på kurs, vil du være lærerens «høyre hånd»? Vi trenger en «Kursengel» på hvert 
kurs. Oppgavene dine vil for eksempel være å hjelpe til med å dele ut materiell, holde 
opp modeller, kontakte undervisningskomiteen eller hotellet dersom noe mangler osv.

PS. Både Kursengler og Quilteengel  får nqfs englepin!
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Kursoversikt
1: Frieda Anderson  Frieda’s Fun Free Motion Machine Quilting (6 t fredag)
2: Frieda Anderson Little Landscapes: Farmhouse (4 t lørdag)
3: Frieda Anderson Little Landscapes: Sister Trees (4 t søndag)
4: Marti Mitchell Double Wedding ring (6 t fredag)
5: Marti Mitchell Fat Quarter Log Cabin (4 t lørdag)
6: Marti Mitchell Sunburst (4 t søndag)
7: Kristin Nysæter Kurs for barn (6 t; 3 t lørdag og søndag)
8: Anne Marie Wolff Tutti Frutti, en fruktsalat (6 t; 3 t lørdag og søndag)
9: Ann-Margret S Hågensen Fargelegging av stitchery (4 t lørdag)
10: Samme som nr 9  (4 t søndag)
11: Tove Stang Karlsen Fourpatch skjørt, skjørt på en dag (4 t lørdag)
12: Samme som nr 11  (4 t søndag)
13: Brita Rundgren Meshwork, fletting av kube (4 t lørdag)
14: Brita Rundgren Meshwork, fletting av stjerne (4 t søndag)
15: Rikke Ditlefsen Håndsøm over papir (4 t lørdag)
16: Samme som nr 15   (4 t søndag)
17: Sol Stensland Nytt liv i gamle broderier (4 t lørdag)
18: Samme som nr 17   (4 t søndag)
19: Berit Tesdal Dekorer stoff med maling og blekepasta (4 t lørdag)
20: Berit Tesdal Dekorer stoff med paintstick (4 t søndag)

årsmøtehelgen 2012

Spesialisten på unike quilt-kreasjoner: BERNINA 550 QUILT EDITION syr – takket være 
BERNINA stingregulator – alltid frihåndssting med eksakt like lange sting, uansett hastighet 
og mønsterets kurver.     
Lær mer om BERNINA 5-serien og last gratis ned mønsteret til et quiltet teppe og en tunika på 
www.bernina.com/5series.

Den nye 5-serien 
er her

7 glass med appelsinjuice

1 forlovelsespresang som datteren min

   vil sette pris på for alltid

6 brødskiver med brunost 

389 presise sømmer

1 familietradisjon1 familietradisjon
5 kvelder med quilteforeningen

6 brødskiver med brunost 6 brødskiver med brunost 
64.478 like lange sting med BSR
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Program for 
årsmøtehelgen 2012:

Fredag 16. mars

10:00–18:00 NQF-infodisk
10:00–18:00 Registrering
11:00–17:00 Kurs: 6t
13:00–14:30 Lunsj
17:00 Forum for kursledere
17:00 Forum for quiltelag
15:30–18:00 Butikkene er åpne
19:00  Quiltegryte med fore- 
 drag av Marti Mitchell

Lørdag 17. mars
08:00–09:00 Registrering
09:00–11:30 Årsmøtet  
12:00–13:00 Foredrag av Frieda 
 Anderson
13.00–13.30 Forum for bloggere
11:30–18.00 NQF-infodisk
11:30–18:00 Registrering
11:30–19:00 Butikker og utstillinger  
 er åpne
13:00–14:30 Lunsj
14:00–17:00 Kurs: 3 t 
14:00–18.00 Kurs: 4 t
19:30 Quiltemiddag
 Trekking av lørdags-
 lotteriet, blokklotteri og  
 «vis og fortell».

Søndag 18. mars
08:30–14:00 NQFs infodisk og 
 registrering
09:00–09:45 Foredrag av Unn Stähr  
 Irgens
09:00–14:30 Butikker og utstillinger  
 er åpne
10:00–14:00 Kurs: 4 t
10:30–13:30 Kurs: 3 t
12:30–14:30 Lunsj
14:30 Utstillinger og butikker  
 stenger. 
14:30–15:30 Avslutning, 
 oppsummering og 
 trekking av søndags-
 lotteri. Utdeling av 
 publikums pris og 
 kunngjøring av avstem-
 ninger. 
15:30 Utstillere bes om å hente 
 teppene sine fra utstil l-
 ingen.
16:30 Lokalene stenger.

Med forbehold om endringer. 
Endelig program på www.nqf.no

årsmøtehelgen 2012

Kart over Bergen


