
 Temat för årets utmaning var ”Alla dessa stjärnor” och 
vi var så glada att kunna visa upp hela 16 insända bidrag 
under årsmöteshelgen.

Så spännande att se alla olika tolkningar som gjorts 
på temat, som visar på medlemmarnas fantasi och kreati
vitet. Där fanns till exempel idrottsstjärnor, filmstjärnor, 
stjärnartister, blommor med stjärnnamn, stjärnhimlar 
och så givetvis flera kviltar komponerade av olika stjärn
block i lappteknik. 

Alla bidragen var väldigt fina och det blev en grann
laga uppgift för vår jury att utse vinnarna. Nina Talbrant 
och Sonia Seidevall kunde ses granska bidragen noga, 
göra anteckningar och överlägga med varandra innan de 
tillkännagav sitt val vid lördagskvällens kviltmiddag.

Vinnaren av första pris blev Barbro Andersson från 
Henån på Orust med en siluett av Greta Garbo i centr
um och universum med planeter och himlafenomen runt 

om. Själv skriver hon att för henne har Greta Garbo blivit 
en symbol för den nordiska kvinnans mystik och hand
lingskraft att verka utan att synas. Juryns motivering var 
att det var en fin tolkning av temat, att kvilten innehöll 
överraskande detaljer och att den var väldigt välsydd.

Andra pris gick till Rae Johansson, Kungsbacka, 
för hennes kvilt Stjärnor bortom nebulosa. En fantasi
eggande komposition med pärlor och flera olika textila 
material som använts med stor skicklighet. 

Gunilla Appelgren, Norrtälje, fick tredje pris för sin 
välkomponerade stjärnkvilt med olika stjärnblock, bro
derade stjärnor, stjärnbilder och texten ”Alla dessa stjär
nor lyser för oss alla”. Så välsydd och väl balanserad i 
färger och former. Gunilla tog dessutom hem priset för 
publikens val med inte mindre än 35 % av de lämnade 
rösterna.

Vi i styrelsen gratulerar vinnarna och tackar alla som 
deltog. 

En galax av kreativa stjärnor

Första pris: Barbro 
Andersson från Orust.

Andra pris: Rae Johansson, Kungsbacka.

Tredje pris och publikens val: Gunilla 
 Appelgren, Norrtälje.
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