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NorthernLightScrappers

…

Jul,Jul……

Wow vilken kväll! Så har vi då genomfört den mest 
efterlängtade träffen på hela året som föreningen har. Vi åt 

och vi åt och vi…..sen surrade och surrade och…Ja kanske lite 
pysslande också men det viktigaste uppfyllde vi ändå. Att 

träffas, umgås och ha det allmänt trevligt!

Så ett stort tack till ALLA medlemmar som har medverkat på 
våra träffar och sammankomster för att ni förgyllt dem.

Nu tar vi i styrelsen ett välbehövligt jullov och samlar nya 
krafter inför vårens alla roligheter.

God Jul

Gott Nytt År 

Önskar

Styrelsen

Aktuellt just nu …

Jullov

December

Där du vill

Tema: Julinspiration

Kommande…..

Årsmöte med 

scrapträff

25 Januari  2014
Furulundsgården 

Bergsviken/Storfors
10-21

Inbjudan kommer

Scrapträff

10 Februari
EFS Piteå

Cafédelen 18-22

Tema: ”Tags”



Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande 
förmåner 2014:

Kontorsteknik Älvsbyn -15% rabatt på hobbysortimentet vid uppvisande
av giltig medlemskort. Samla12 stämplar och få 100:-- ‐ rabatt

Scraphuset – Fri frakt vid order över 300:- 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/)

Nettans scrapbooking4you - 10% rabatt på köp i webbshopen. Detta kan 
inte kombineras med andra erbjudanden. OBS! Gäller endast i 
webbshopen. Uppge koden NLS och ert medlemsnummer i 
meddelanderutan så får ni er rabatt avdragen i efterhand. 
http://scrapbooking4you.se

http://scraphuset.se/
http://www.scrap-‐ateljen.se/
http://scrapbooking4you.se/


Scrapbooking är en engelsk term som kan användas när 
man i stället för att bara sätta in foton i album även 
sätter in en massa andra saker. Man klipper, klistrar och 
sätter in klistermärken, biljetter, dikter osv. Direkt 
översättning av ordet scrapbook är utklippsbok.
Scrapbooking innebär alltså att du dekorerar dina 
fotoalbum. Man monterar foton på färgade och 
mönstrade papper, skriver dokumentation om bilderna 
och lägger kanske med små minnessaker. För att 
albumen ska hålla i flera generationer är det bra om man 
använder material som inte åldras eller förstör 
fotografier och album. Om man till exempel vill sätta in 
ett tidningsklipp i albumet bör man tänka sig för, 
eftersom tidningspapper innehåller både för fotona 
skadlig syra och vedämnet lignin, som gör att 
tidningsklippet gulnar och blir skört med tiden. Det man 
alltså ska tänka på är att materialet man använder är 
syrafritt och så arkivbeständigt som möjligt. Det gäller 
både papper, pennorna man skriver med och lim/tejp
man använder att fästa sakerna på sidorna med. En 
scrapbooking-sida kallas också LO (förkortning för 
layout). En LO kan vara fritt utformad men också 
inspirerad av en skiss eller liknande.
Det är också vanligt att man inom scrapbooking tillverkar 
egna kort samt adresslappar till presenter och julklappar. 
Även digital scrapbooking förekommer.

Historia Modern scrapbooking kommer från USA, där det 
fullkomligt exploderat under 2000-talet och sägs vara en 
av deras största hobbyer med hög årlig omsättning. Men 
företeelsen att samla sina minnessaker i fina dekorerade 
album kommer ursprungligen från England under den 
viktorianska tiden. Med utvandrare spreds det sedan till 
andra sidan Atlanten, och har utvecklats till dagens 
scrapbooking.
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