
www.quilteqvindene.com 

MEDLEMSMØTE 13. 

september 2016 KL. 19.00 

Sted: Blåfjell, PPT på 

Selfors 

Saker: 
 

 Informasjon fra styret 

 Helgelandstreffet 

 Høstens SY-lan  

 Adventsduk til PPT – de som har sydd blokker hjemme må ta disse med 
på møtet, evt. levere til Mette eller Ellinor 
 

 Tema - Lappelek - Quilteglede og ellers åpen post  
Når det gjelder Lappelek - Quilteglede skal de som ønsker å være med, 
levere inn en pose/konvolutt el med innhold på medlemsmøtet. Kan være 
lurt å ta bilde av det du leverer inn!  
 
Du får tilbake en pose fra en ukjent byttevenn – viktig at det skal være 
hemmelig!  
 
Utfordringen nå er at du skal sy noe av dette som er i posen. 
Ferdig sydd produkt skal leveres tilbake på Lilla søndag, 4. des 2016.  
Se side 2 for mer informasjon.  
 

 Vise frem arbeider du har sydd siden sist  

 Loddsalg  

 Boklån (Ta med bøker du har hatt lenge heime og bytt i «nytt») 

 Nye kakebakere, ryddegjeng og dato for neste medlemsmøte 
 

Kakebakere er Britt Jakobsen og Tone Lill Aasen. 

Ryddekomite for kvelden er Rigmor Rydså og Rita Ostad.  

Husk å ta med navnelapp og kopp. Du får kaffe og kaker. 

Vel møtt!  

 

Hilsen Marit, Evy, Randi, Anne Elise, Tone Lill og Wenche  

http://www.quilteqvindene.com/


 
 

Vi prøver oss på en lappelek! 

Lever inn en pose/konvolutt med innhold på medlemsmøtet 13. september 2016.  

I posen/konvolutten har du lagt: 

 3 stk halve 30 cm med stoff 

 Noe stæsj som knapper, blonder eller annet som vi kan bruke 

Du leverer inn posen/konvolutten din og får igjen fra en ukjent byttepartner. Det er 

hemmelig hvem dette er! 

 

Når du kommer hjem åpner du posen/konvolutten og utfordringen er å sy noe av det 

som ligger i posen/konvolutten. Du må bruke litt av alle stoffene og av 

dekormaterialet, men står fritt til å bruke fra egne skatter i tillegg. Restene fra 

posen/konvolutten beholder du selv! 

 

Hva skal du sy? Det bestemmer du selv! 

 

På Lilla Søndag 4. desember leverer du det som er sydd tilbake til den som leverte 

inn posen/konvolutten du fikk. Blir spennende å se hvem du har sydd til  


