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NorthernLightScrappers

Terminsavslutning
Så är vi då inne i höstens sista
”aktivitetsmånad”. November månad
redan, men naturen spelar oss ett spratt
och levererar höst. Kvar har vi en
föreningsträff i fikats tecken och sen
kommer det efterlängtade julmyset med
juldekorationer som tema. December
månad låter vi tiden gå till att förverkliga
alla idéer och så ses vi i januari igen med
Årsmötet/scrapträff som startskott. För
att delta måste medlemsavgiften för 2016
vara betald. Nytt för i år är att du kan
swisha in avgiften på nr 123 305 90 03
Inbjudan kommer senare.

Scrapträff
3 November

18-22
EFS Cafédelen

Tema: Fika. Jennie Persson och Monika
Lindberg visar olika alster på temat fika. Monika
föreläser även hur du gör en tekanna.
Ta gärna med egna alster att visa på temat.

Glöm inte anmäla dig till Julmyset om ni
inte gjort det.

Julmys

Scraphelg 2016

28 November
10-22
Furulundsgården

En scraphelgsgrupp har bildats och de
har redan satt igång med sitt arbete.
Lokal är bokad och inspirationen flödar så
vi ser med spänning fram emot den träffen
som äger rum Oktober 2016.

Vi vill även tacka alla medlemmar för en
intensivt rolig höst med många skratt,
roliga träffar och inspirerande möten

Butik: Pysselshopen i piteå
Tema: 3-D juldekorationer.

Anmälan:
http://www.northernlightscrappers.se/sida
178red.html senast 16 november.

STYRELSEN

via

Träffen är enbart för medlemmar.

Nu är vi

Jennie
Suppleant

medlemmar

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner
2015:

Scraphuset –20% och fraktfritt på order över 250:- Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via Webshopen
(http://scraphuset.se/)
Scrap-Ateljén - 10% på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via
webshopen
http://www.scrap-‐ateljen.se/

Bra att tänka på!!!
• Vid inbetalning till vårt bg konto vänligen notera tydligt för vad ni
betalar in. Ibland kan vi ha 2 eller 3 olika evenemang med samma
summa pengar och då är det svårt att veta vad du betalat för.
• När du anmäler dig till våra träffar odyl Kom ihåg att ALLTID skriva
mailadress, medlemsnr och namn. Den som sitter och skickar
bekräftelsemail har svårt att bekräfta till obefintlig mailadress/namn
och medlemsnr.
• Maila in ändrat namn, telenr och mailadress för uppdaterat register
• Bekräftelse på din anmälan eller inbetalning kan ta upp till 8 dagar från att du
gör den. Har du inte hört något efter 9 dagar kan du kontakta föreningen.
Obs! Gör detta via Kontakt@northernlightscrappers.se då huvudstyrelsen
dränks av föreningsarbete även på sin ”privata” tid.

