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Innkalling til årsmøte  
i Norsk Quilteforbund 2014
Nqf innkaller til årsmøte lørdag 22. mars 2014 kl 9.00 på Quality 
Hotel & Resort Kristiansand

Kun medlemmer med betalt kontingent for 2014 kan delta på 
selve årsmøtet med tale- og stemmerett.

Årsmøtet behandler:
• Årsberetning for 2013
• Regnskap for 2013
• Arbeidsplan for 2014
• Budsjettforslag for 2014
• Innkomne forslag, herunder ev. vedtektsendringer
• Valg av nye styremedlemmer, varamedlemmer og oppnevning 

av medlemmer til valgkomiteen

Forslag som ønskes behandlet på årsmøtet må være 
styret i hende innen 1. januar 2014. Send e-post til 
leder@nqf.no eller brev til Nqf v/ leder Heidi Bolgnes, 
Nordsetveien 11, 7540 Klæbu. 

Sakspapirer til årsmøtet finnes på www.nqf.no fra ca. 1. 
mars 2014 i utskriftsvennlig versjon. Årsmøtepapirene blir 
ikke sendt ut per post pga. portokostnadene. Dersom du 
ikke får skrevet dem ut fra websiden kan du kontakte leder.

Nye medlemmer til styret:
Ønsker du å påta seg verv i Nqfs styre, eller har du forslag 
på kandidater? Send en e-post innen 1. januar 2014 til 
valgkomiteens leder: grete_sylvia@hotmail.com eller et 
brev til Grete Seglsten, Røyskattveien 9, 9017 Tromsø. 

Norsk Quiltetreff med 
årsmøte 21.–23. mars 2014
Arrangeres på Quality Hotel & Resort Kristiansand, like ved 
dyreparken, ca. 10 km fra Kristiansand sentrum.

Transport
Fly til Kjevik lufthavn/Kristiansand
Flybuss, retning Arendal, stopper ved hotellet. 

Tog til Kristiansand
Slå deg sammen med flere og ta taxi fra jernbanestasjonen (fastpris).

Ekspressbuss 
Bussene fra Bergen, Oslo og Stavanger stopper ved hotellet.

Lokalbuss 
Fra Kristiansand sentrum: rute 01 og M1 har endeholdeplass ved 
hotellet.

Bil 
Hotellet har godt med gratis parkeringsplasser.

Innkvartering
Alle priser er inklusive stor frokostbuffé
Per person, per døgn i enkeltrom kr 850
Per person, per døgn i dobbeltrom kr 750
Ekstra person på rommet kr 300

Bestilling av hotellrom og lunsj 
Dette gjøres elektronisk til hotellet. Send e-post til: 
anne.ausland@choice.no med booking quilt2014 i 
emnefeltet. I e-posten oppgis følgende: 
• Ditt etternavn, fornavn
• Ankomstdato og avreisedato
• Enkeltrom/dobbeltrom / ekstra seng 

(Hvis dobbeltrom, oppgi hvem du skal bo med)
• Ditt mobiltelefonnummer 
• Oppgi om du ønsker lunsjbuffé i restauranten til  

kr 259 lørdag og/eller søndag
• Oppgi om du ønsker å kjøpe ferdigsmurte baguetter / 

salat i resepsjonen lørdag og/eller søndag
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Utstillinger

Nqf arrangerer flere utstillinger på Norsk Quiltetreff. 
Registreringsskjema for påmelding finnes på websiden www.nqf.no 
og i dette bladet på s. 33.

1: Medlemskonkurranse
Lady og Landstrykeren er årets tema, se utlysning i Norsk 
Quilteblad nr. 2/2013, s. 7. Det er to klasser, tradisjonell og åpen. 
I hver klasse kan juryen dele ut inntil 8 000 kr fordelt på inntil tre 
premier. 

Juryen deler også ut diplom for Beste håndverk. Juryens 
avgjørelser offentliggjøres på årsmøtet. Alle innsendte bidrag 
vil bli stilt ut på Norsk Quiltetreff. Vi håper på stor deltagelse og 
gleder oss til å se hvordan dere tolker dette temaet!

Quilt med registreringsskjema og foto sendes innen 22. januar 
2014 til:
NQF v/ Grete Seglsten, Røyskattveien 9, 9017 Tromsø

2: Konkurranse for barn og ungdom, 5–16 år
Tema: I min hage (In my garden)
Se utlysningen s. 53, og på www.nqf.no

Quilt og registreringsskjema med foto sendes innen 22. januar 
2014 til:
NQF v/ Britta Hohne, Saga Terrasse 10, 4700 Vennesla

3: EQAs utfordring 2014 
Tema: Seasonal Garden – Winter
De fire årstidene er fordelt mellom landene i Eqa og Norge er 
tildelt VINTER. Se utlysning i nr. 3/2013 s. 8 og på www.nqf.no. 

Deltakere og besøkende får stemme på hvilke 16 quilter som 
skal representere Norge på The Festival of Quilts i 2014. Quiltene 
skal senere turnere rundt blant de øvrige Eqa-landene sammen 
med de andre landenes bidrag. I tråd med årsmøtevedtak i 2013, 
begrunnet i dagens norske tollregler, vil 
dessverre ikke den komplette utstillingen 
med årstidsbilder fra alle Eqa-landene 
komme til Norge.

Quilt og registreringsskjema med foto sendes 
innen 22. januar 2014 til: 
NQF v/ Britta Hohne, Saga Terrasse 10, 
4700 Vennesla

5: Medlemsutstilling
Vi oppfordrer alle medlemmer i Nqf til å sende inn 
bilder av quilter til utstillingen. Her ønsker vi stor bredde 
og variasjon, både når det gjelder format, uttrykk og 
teknikker. De som blir valgt ut til å delta vil i god tid få 
beskjed om når og hvor quiltene skal sendes. Quilter som 
skal stilles ut må ha en påsydd opphengskanal, 10 cm høy, 
på baksiden. 

Send foto av quilten(e), med eksakt bredde- og høydemål, 
sammen med en kopi av registreringsskjemaet innen 1. 
februar 2014 per e-post til ingjerd@nomme.no eller per 
post til NQF v/ Ingjerd Nomme, Hvidstenvn. 25, 1396 
Billingstad. 

Publikumsfavoritt
Deltakere og besøkende får også stemme på en 
«Publikumsfavoritt» blant quiltene i medlemsutstillingen 
og -konkurransen. Denne quilten blir stilt ut på The Festival 
of Quilts i Birmingham i 2014, som en del av Eqas utstilling 
Diversity in Europe.

7: Kurslederutstilling
Kursledere på Nqfs kurslederliste får anledning til å 
presentere seg og sine kurs.

Registreringsskjema sendes innen 1. februar 2014 
per e-post til ingjerd@nomme.no eller per post til NQF v/ 
Ingjerd Nomme, Hvidstenvn. 25, 1396 Billingstad.

8: Styrets utfordring
Nqfs styremedlemmer og redaktøren har også i år fått en 
utfordring. På utstillingen kan du se våre quilter som har 
sine røtter i kommunikasjon.

Styret i NQF ønsker  
alle velkommen til  

Norsk Quiltetreff på  
Quality hotel Kristiansand
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Kurs
Ønsker du deg en brodermaskin? Eller har du en som er 
lite i bruk? 

Du får høre om hvordan brodermaskiner og deres 
programvare kan brukes i quilting samtidig som du kan 
utfolde deg kreativt. Du får se og ta på mange modeller, 
du får høre om hvordan utstyret er brukt i forskjellige 
arbeider og du kan spørre om alt du lurer på. Foredraget 
får en så generell form som mulig for å nå alle interesserte, 
uavhengig av symaskin-preferanser. Jeg viser en 6D 
Premier, men uten at jeg vektlegger nøyaktig hvordan. I 
stedet får du se eksempler som lar seg gjennomføre i de 
aller fleste broderiprogrammer. Jeg besvarer spørsmål om 
maskiner og programvare som kan – men som ikke må(!) 
– brukes til.

Kurset oppsto fordi min interesse for maskinbroderi og 
stingsetting bobler over! Jeg har ingen økonomisk gevinst 
av ev. salg, selv om jeg til tider er å se både på stands og i 
butikk.

1. Hva kan quiltere 
gjøre med en 
broderimaskin?
Marit F. Johannessen

Fredag kl. 16-18
2 timer, kr 250
Passer for alle
Ingen søm

En demo/spørretime for deg som allerede har 5D 
Professional (Husqvarna Viking) eller 5D Suite (Pfaff) og 
er nysgjerrig på hva som ligger i en oppgradering.

Høsten 2013 kom 5D Professional / 5D Suite med en 
oppgradering. Lurer du på hva som er nytt, om du skal 
oppgradere? 

Jeg viser de fleste store endringene. Etterpå kan du 
spørre. Dette er ikke en salgsdemonstrasjon. Kurset er 
resultatet av en brennende iver etter å vise fram verktøyet 
og et ønske om å kunne hjelpe. Jeg har ingen økonomisk 
gevinst av ev. salg, selv om jeg til tider er å se både på 
stands og i butikk.

6. Hva er nytt i 6D 
Premier?
Marit F. Johannessen

Lørdag kl. 14-16
2 timer, kr 250
Passer for dem som har 5D 
Professional eller 5D Suite eller 
som ønsker informasjon om 
programmet 6D Premier
Ingen søm
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Du lærer å skape en illusjon av dybde ved bruk av stoffer i 
tre ulike farger og tre valører i hver av fargene. Hver kube 
består av seks trekanter. Med trekanter og remser syr vi 
rammeverk rundt deler av trekantene. De sys sammen og 
danner en kube, en heksagon. Vi får en opplevelse av å se 
inn i en kube med gulv, vegger og topp.

Du kan bruke skjærematte med 60ᵒ-linje og en linjal 
med 60ᵒ-linje. Men jeg anbefaler å bruke to linjaler som jeg 
selv ikke vil være foruten til denne teknikken, Clearview 
Triangle 10” 60ᵒ (finnes i størrelsene 6”, 8”, 10” og 12”) og 
Qtools Corner Cut 60. 

Vi starter med en spisebrikke så du lærer å bygge opp 
kuben. Senere kan du sy et teppe, en løper e.l. på egenhånd. 

4. 3D kubeteknikk
Siw Anita Bruvik

Fredag kl. 14-18 og 
Lørdag kl. 12.30-18.30
10 timer, kr 1 200
Passer for alle
Maskinsøm

Basert på sekskanten som blokk syr vi dem med ulike 
antall deler. De kan bestå av mange eller få, men alle blir 
like store og kan sys sammen til en helhet etter hvert. Du 
kan sy flere av samme blokk eller sy mange ulike.

Håndsøm eller maskinsøm er valgfritt. Begge deler vises.
Ta med stoff i ulike nyanser og stoff som kontrast. 

Vanlige sysaker til håndsøm eller maskinsøm, penn til 
markering på stoff, skjæreutstyr, ev. limstift til stoff.

Hefte med mønster og isometrisk papir koster kr 15 og 
betales på kurset.

2./7. Store sekskanter
May-Lisbeth Ringsell 

2. Fredag kl. 14-18 eller
7. Lørdag kl. 14-18
4 timer, kr 480 
Passer for alle
Hånd- eller maskinsøm
Mønster: kr 15

Dette er en enkel, kjekk og fri 
måte å sy lappeteknikk på. 
Vi starter med små ruter og 
bygger oss oppover i størrelse. 
Mønsteret blir til underveis 
og vi bruker hurtigteknikk. På 
fire timer kommer du godt i 
gang og velger selv om det blir 
kuvertbrikke, løper, veske eller 
sengeteppe.

3. Kvadrater på 
kryss og tvers
Hilde Framnes Neset

Fredag kl. 14-18
4 timer, kr 480
Passer for alle
Maskinsøm
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I løpet av fire timer kan du lære ulike 
håndsømsteknikker, som applikasjon med 
frysepapir, applikasjon med vlisofix, japansk 
bretteteknikk i ulike former, søm rundt pappmal 
osv. Du velger selv hva du vil lære.

8. Frysepapir, vlisofix, 
japansk bretteteknikk
Hilde Framnes Neset

Lørdag kl. 14-18
4 timer, kr 480
Passer for alle
Håndsøm

Meksikansk fletting er en gjenbrukshobby. Vi lager vesker 
og punger av avispapir, ukeblader, tegneserier og lignende. 
Ingen veske eller pung blir lik, og det er utallige muligheter. 
Dette er utrolig morsomt og vanedannende.

5. Meksikansk fletting
Vigdis Hovden Månsson

Fredag kl. 14-17 og lø. kl. 14-17
6 timer, kr 720
Passer for alle
Materialpakke: kr 200 per stk.
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Jeg skulle ønske at alle teppene mine var håndquiltet. 
Det er de ikke. Isteden maskinquilter jeg på Trinemåten. 
Ved første øyekast hender det at noen tror arbeidene er 
håndquiltet. Lær triksene på dette kurset. Quiltingen 
fremstår mer som søkk og konturer enn som dekorative 
sømmer. Du bruker overtransportør hele tiden, så dette 
er ikke et frihåndsquiltekurs. Undervisningen bygger på 
den frivillige materialpakken. Du kan velge mellom flere 
fargevarianter og oppsett på materialpakken. Velger du å sy 
uten materialpakke, syr du opp en liten topp etter kursleders 
anvisning på kurset i dine egne fargevalg. Du oppfordres til 
å ta med egne topper som vi kan lage quilteforslag til. Jeg 
tar med rikholdig utvalg eksempeltepper.

10. Maskinquilting 
på Trinemåten
Trine Bakke

Lørdag kl. 12.30-18.30
6 timer, kr 720
Nivå: behersker maskin, 
skjæreutstyr og har 
overtransportør
Maskinsøm med overtransportør
Materialpakke med flere 
fargevarianter og oppsett: 
frivillig kr 150

Jeg er en «duppeditt» dame, elsker smarte og morsomme 
måter å sy lappeteknikk på! Linjalen Lemoine Star hjelper 
oss med å sy nydelige åttebladsroser på maskin uten sett-inn 
sømmer (Y-sømmer) eller andre skumle saker. Vanligvis 
sys stjernen for hånd (pappsøm / «sy på streken»). Med 
remser og symaskin er denne linjalen uunnværlig. Veldig 
morsomt, veldig raskt, veldig enkelt når man først får det 
inn i fingrene. Alt stemmer: midten, sidene, hjørnene! Med 
linjalen kan vi sy blokker fra 3 x 3 til 12 x 12 tommer. 

9. Lemoine Star, 
stjernelinjal
Helle Løvenskiold

Lørdag kl. 14-18
4 timer, kr 480
Passer for alle
Maskinsøm
Linjal kommer i tillegg til 
kursprisen 
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Du lærer å skjære og kutte opp stoff og sy dem sammen. 
Vi starter med firkanter som kanskje kan bli en pute, en 
veske eller noe annet. Vi tar utgangspunkt i boken Barn + 
symaskin = gøy. 

Det er lurt å ta Symaskinlappen på forhånd, men det er 
ingen betingelse (se s. 57). Materialpakke og gratis lån av 
symaskin. 

Velkommen inn i håndsømmens verden!
Du lærer å sy for hånd over papp. Det finnes mange 

forskjellige pappmaler, og det er nesten som å legge 
puslespill. Med stoff, nål, tråd og pappmaler skal vi leke oss 
og se om vi får til noe. Kanskje en blomst eller en stjerne? 

Materialpakke og papp følger med kurset. 

12. Kurs for barn
Tullemor Møller

Lørdag kl. 14-18
4 timer, kr 300

15. Kurs for barn
Tullemor Møller

Søndag kl. 9-13
4 timer, kr 300
Håndsøm

Uansett hvilken smak eller stil du har når det gjelder 
stoffer, så ligger det uendelige muligheter i stoffrestene 
dine, og sannsynligvis rekker de mye lengre enn du tror. 
På denne workshopen går vi gjennom flere ulike former 
for resteblokker. Vi bruker rester i alle slags størrelser og 
fasonger. Kvadrater, trekanter, og strimler (strings). Du 
velger selv hvilke typer blokker du vil sy. Jeg har med meg 
mange restetepper til inspirasjon.

11. Scrap-quilting
Nina Lise Moen

Lørdag kl. 12.30-17.30
5 timer, kr 600
Passer for alle
Symaskin

Kurs 12 Kurs 15
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Velkommen til Kvistkurs! Vi leker oss med ikke-
typiske quiltestoffer og bygger opp et bilde 
lag-på-lag. Vi bruker kun saks og symaskin, og 
teknikken passer for alle. Jeg kaller teknikken å 
«male med fiber», men det er ingen maling eller 
pensler involvert. De ferdige prosjektene måler 
ca. 35 cm x 40 cm og kan brukes til vesker, puter, 
veggbilder etc. Obligatorisk materialpakke med 
det meste du trenger kjøpes på kurset. Du kan 
velge mellom tre ulike fargekombinasjoner.

13. Lag på lag, 
kvist
Nina Lise Moen

Søndag kl. 9-13
4 timer, kr 480
Passer for alle
Symaskin
Obligatorisk 
materialpakke kr 200

Håndsøm er lett å ta med over alt, men det er veldig mange 
valg innen EPP (pappsøm). Vi prøver forskjellige metoder, 
teknikker og redskap og finner fordeler og ulemper ved 
dem. Slik kan du lettere velge den/de metode(ne) du liker 
best og som gir deg de fineste resultatene.

Vi prøver EPP med papp (English Paper Peacing, 
tradisjonelt) og EPP med halvoppløselig materiale 
(som vi ikke trenger å fjerne). Vi applikerer på et bakstykke 
med og uten papp inni. Vi prøver også materialer som kan 
bli værende inni (kanskje det beste av to verdener?). Vi ser 
på hvordan vi best jobber med forskjellige pappformer: 
buer, spisser, epleskrotter, skjell, rette linjer etc.

En liten verktøykasse (noen maler) kommer i tillegg til 
kursprisen. 

14. Hektet på søm 
over papp
Helle Løvenskiold

Søndag kl. 9-13
4 timer, kr 480
Passer for alle
Håndsøm
Materialpakke
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Program Norsk 
Quiltetreff med årsmøte 
– Kristiansand 2014

Fredag 21. mars
7.30-8.30 Butikkforum
9.30-18.00 Registrering
10.00-18.00 Nqfs infodisk
11.00-17.30 Kurs: 6 timer
13.00-14.30 Lunsj
15.30-18.00 Butikkene er åpne
17.00-18.30 Quiltelagsforum
19.00 Quiltegryte i restauranten
21.00 Foredrag av Trine Bakke  
 i baren

Lørdag 22. mars
8.00-9.00 Registrering
9.00-11.30 Årsmøte
 Blir årsmøtet forsinket, 
 utsettes åpningen av Nqfs  
 infodisk, registrering,  
 utstillinger og butikker til  
 årsmøtet er ferdig.
11.30-18.00 Nqfs infodisk,  
 registrering
11.30-18.00 Butikker og utstillinger 
 er åpne
12.00-13.00 Foredrag av Kjersti Thoen 
 og Eva Melhus
13.00-14.30 Lunsj
14.00-17.00 Kurs: 3 timer 
14.00-18.00 Kurs: 4 timer
19.30 Quiltemiddag i  
 restauranten
 Vis og fortell, trekning  
 av lørdagslotteriet og  
 blokklotteriet

Søndag 23. mars
8.00-8.55 Frokost for kursleder
8.00-8.55 Frokost for bloggere
8.30-14.00 Nqfs infodisk,  
 registrering
9.00-14.30 Butikker og utstillinger  
 er åpne
9.00-13.00 Kurs: 4 timer
10.00-13.00 Kurs: 3 timer
12.30-14.30 Lunsj
14.30 Utstillinger og butikker  
 stenger
14.30-15.30 Avslutning i baren,  
 oppsummering og  
 trekking av søndagslotteri
 Publikumsfavoritten og  
 andre avstemninger  
 kunngjøres. 
15.30 Utstillere bes om å hente 
 quiltene sine fra  
 utstillingene.
16.30 Lokalene stenger.

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

NQFs infodisk
– vil være sentralt plassert. Der selger 
vi lodd, Nqf-artikler, sy kit og svarer på 
spørsmål. I år vil vi ha betalingsterminal!

Foredrag
Fredag ca. kl 21.00 
Trine Bakke: Hold koken til mål
Lørdag ca. kl 12.00 
Kjersti Thoen og Eva Melhus, 
stipendiater 2013

Vis og fortell
– har vi etter festmiddagen lørdag kveld. 
Ta med blokklotteriquilter, den quilten du 
er veldig stolt av, den du endelig ble ferdig 
med, eller den med den gode historien!

Butikker
Nqf har invitert mange butikker og håper 
på god oppslutning. Fra ca. 1. mars finnes 
listen over butikkene på www.nqf.no

Butikkforum
Alle som skal ha butikk på Norsk Quiltetreff 
antas å være på hotellet fredag morgen. Vi 
tilbyr et eget frokostrom kl. 7.30-8.30. Her 
vil det bli mulighet for dialog butikkene 
imellom. Nqf vil være representert om det 
er ønskelig. Bor du ikke ved hotellet kan 
frokostbillett kjøpes i resepsjonen. 

Blokklotteri 2014
Med dyreparken som nærmeste nabo har vi 
valgt «Dyr» som tema til årets blokklotteri. 
Vi ønsker dyr i alle farger og fasonger, fri 
teknikk. Størrelse, inklusive sømmonn skal 
være 10  ½"  x  10 ½" (26,6 cm x 26,6 cm). 
Du kan vinne blokker nok til en hel quilt 
og få et flott minne fra Norsk Quiltetreff. 
En blokk gir ett lodd og du kan levere inntil 
fem blokker. Merk hver blokk med ditt 
navn på baksiden. 
Blokkene leveres ved Nqfs infodisk lørdag 
innen kl. 14.00. 

Styret i Nqf ønsker alle velkommen!
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Påmelding til Norsk Quiltetreff
Påmelding, elektronisk eller per post
På grunn av stor pågang ber vi om at all kontakt foregår skriftlig 
via e-post eller post. Påmelding på nett åpner 5. desember.

Bindende, skriftlig påmelding sendes innen 10. januar 2014 via 
Nqfs nettside www.nqf.no/registrering eller med post til: Nqf v/ 
Elisabeth Michaelsen, Niels Juels gate 22, 4008 Stavanger. 
Bruk påmeldingsskjema på websiden www.nqf.no eller på s. 31. 

NB! Hotellrom og ev. lunsj bestilles via e-post til hotellet, se s. 21. 
Kurs, middag fredag og lørdag m.m. bestilles via Nqf, se 

påmeldingsskjema. 

Innen 15. februar får du tilsendt bekreftelse på e-post med 
informasjon om din påmelding. Dersom din innbetalingen ikke er 
mottatt innen fristens utløp vil eventuelle reservasjoner gå videre 
til andre.

NB! Medlemmer som ikke er forhåndspåmeldt må medbringe 
gyldig medlemskort for å få adgang til selve årsmøtet. Det er ikke 
anledning til å betale påmelding til hele treffet ved ankomst.

Priser
Forhåndspåmelding til hele treffet: kr 200 
(inkl. utstillinger, foredrag fredag og lørdag og butikker)
Quiltegryte fredag: kr 230
Middag lørdag: kr 395

Dagsbillett, kjøpt i døren, til utstillinger og butikker: kr 100 pr dag 
(mann og barn gratis)
Enkeltbillett til foredrag fredag/lørdag: kr 100 hvis ledig plass

Kaffe/te-avtale 
Igjen har Nqf fått til en kaffe/te avtale med hotellet. For kr 200 
får du en flott termokopp (ny farge/design) med Nqfs logo, som 
du kan fylle med kaffe eller te på hotellets automater hele treffet. 
NB! Det blir kun anledning til å bruke disse koppene på hotellets 
kaffeautomater. Nqf har begrenset antall kopper, så det kan være 
lurt å bestille denne ved påmelding!

Alternativt kan enkeltkopper (papp) kjøpes på hotellet for kr 25.

Quiltelagsforum, husk påmelding på skjema
Fredag kl. 17.00 samler Nqf en representant fra hvert quiltelag 
for å lufte tanker og ideer. Agenda sendes senest 1. februar til alle 
quiltelagskontakter som står på listen på www.nqf.no så dere rekker å 
ta den opp i lokallaget. NB! Sjekk at Nqf har rett kontaktinformasjon 
til ditt lag! Referat sendes til deltakerne per e-post.

Spørsmål og forslag til tema sendes innen 20. januar til: Nqf 
v/ Mona Mørkved, mona.morkved@gmail.com

Bloggfrokost, husk påmelding på skjema 
Søndag kl 8.00 samler Nqf bloggere til felles frokost med 
erfaringsutveksling i et eget rom i restauranten. Agenda 
blir sendt ut til alle påmeldte senest 1. februar. Referat 
sendes til deltakerne per e-post. Bor du ikke på hotellet 
kan frokostbillett kjøpes i resepsjonen. 

Spørsmål og forslag til tema sendes innen 20. januar til: 
Nqf v/Sølvi Alfnes, solvi.alfnes@deneb.no 

Kurslederfrokost, husk påmelding på skjema 
Søndag kl 8.00 samler kurskomiteen kursledere for å lufte 
tanker og ideer. Referat sendes til deltakerne. Bor du ikke 
på hotellet kan frokostbillett kjøpes i resepsjonen. 

Spørsmål og forslag til tema sendes innen 20. januar til: 
Nqf v/ Trine Linnes, trine@proflex.no

Quilteengler
Det er utrolig mye som skal gjøres i løpet av et treff. 
Utstillinger skal passes, lodd skal selges og utallige små 
oppgaver 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 påmeldingsskjema. Erkeengelen tar 
kontakt med deg når treffet nærmer seg for å avtale tid  
og sted. 

Kursengler
En kursengel er kursleders høyre hånd. Ved registrering 
får de en konvolutt med en enkel forklaring på oppgaven, 
deltageroversikt på kurset og evalueringsskjema. Kurs-
engelen foretar navneopprop, leverer ut og samler inn 
evalueringsskjema. Skjemaene leveres i egen konvolutt til 
Nqf-bordet etter endt kurs.

Vil du være kursengel? Husk å krysse av for det ved 
påmelding. Når du mottar kursbekreftelse får du også 
beskjed om du har fått denne oppgaven.

Både «Kursengler» og «Quilteengler» får Nqfs englepins 
– ny farge i år.

Markedsplasser
Disse er for privatpersoner og frivillige organisasjoner som 
ønsker å selge egne produkter. (NB! Ikke for profesjonelle 
selgere.) De koster kr 300 for 3 timer, inkl. et bord og en 
stol. Bruk påmeldingsskjema, men vær klar over at det er 
et begrenset antall plasser. Førstemann til mølla, … gjelder. 

Kontaktperson: Nqf v/Laila Karlsmoen, lailakarlsmo@
hotmail.com eller per post til Vestadjordet 2, 2420 Trysil


