
Inbjudan till 

NorthernLightScrappers 

Julavslutning 
 

Datum: Söndag 5 December 

Plats: Storstrand, Öjebyn (nya delen)  

Tid: 15.00-22.00 

Butik: Kontorsteknik 

Pris: 50kr 

 

NorthernLightScrappers hälsar Dig varmt välkommen till årets Julavslutning, som i år 

kommer att hållas på EFS Storstrand i Öjebyn.  

 

Vi börjar klockan 15.00 med att äta en härlig jultallrik tillsammans. 

 

Efter maten blir det Scrapping och några roliga Workshops tillsammans med 

Kontorsteknik. 

Göra dina egna blommor av kaffefilter. 

 

& olika modeller av Kortvikningar. 

 



Vill Du inte delta i Workshops kan Du sitta och scrappa Ditt eget. 

Kontorsteknik kommer även att ta med delar av sin butik. 

 

Efter dessa Workshops fortsätter vi kvällen med att ha trevligt, mysa, surra och äta 

lite ”smått & gott” tillsammans. Om vi varit riktigt snälla i år kommer kanske även en 

hemlig gäst och knackar på!! Och om Vi har tur så finns det kanske något roligt och pyssligt 

där i säcken, till Dig som är gäst vid Julbordet. 

Denna Julavslutning är bara för Dig som är medlem i NorthernLightScrappers 

 

ANMÄLAN 

Skicka Din anmälan till anmalan@northernlightscrappers.se senast den 25 Nov. 

Märk ditt mail med ”Julmys” 

Om Du vill delta i någon Workshop Skriv i mailet vilken/vilka Workshops du vill delta i. 

 

Betala sedan in 50kr till BG: 396-2321 

Märk betalningen med ”Julmys”, namn och medlemsnummer. 

 

OBS: Anmälan KRÄVS och är bindande (inga pengar betalas tillbaka vid förhinder) 

 

BOENDE 

På Storstrand finns även möjlighet till övernattning. Om Du vill övernatta, tag själv 

kontakt med Storstrand genom att ringa 0911-60147 

Alternativ 1 

Rum i Lillstugan (typ vandrarhem, ta med eget sänglinne, tillgång till kök) 

Pris: 2-bäddsrum 400kr/natt 

       4-bäddsrum 560kr/natt 

                        Hyra handduk & sänglinne 70kr/pers 

 

Alternativ 2 

Campingstugor – nybyggda 

3 st dubbelrum, kök, dusch och WC i varje stuga. 

Pris per stuga: 1200kr/natt 

 

Vi hoppas på en helmysig dag tillsammans med Scrapping och en massa julstämning. 

Varmt Välkomna!  
Styrelsen  

NorthernLightScrappers 

mailto:anmalan@northernlightscrappers.se

