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Snön lyser vit på taket,,,
Äntligen blev det lite snö ute och allt känns lite
lättare. Köldknäppen vi haft med ned mot -34,ja den
kunde vi ju ha varit utan men nu har vi enl prognos
några sköna veckor framför oss.
Hoppas vi ses på någon träff och att alla får vara friska
och krya och inte drabbas av ”vabruari” som vi nu
gått in i.
Jennie
Suppleant

Aktuellt just nu …
Scrapträff
13 Februari 2014
18-22
EFS Cafédelen
Tema ”Kärlek”
Annelie Öqvist visar en boxvikning
Ta gärna med dig ”kärleksalster” som inspiration

Scrapträff

OBS!OBS!OBS!
Till dig som anmält dig till
Studieresan:
Under kommande veckor
kommer ni att bli anmälda till
HighCoastScraps pysselträff
av oss i styrelsen. En
automatisk betalningsinfo
kommer att skickas till er
mail. Denna kan ni helt

bortse ifrån eftersom ni
redan betalat in den
summan till oss.

12 Mars 2014
18-22
EFS Cafédelen

Altrat av Annelie Ökvist
vad hon visar på träffen
blir spännande att se.

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner
2013:

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

Kontorsteknik Älvsbyn och Piteå -15% rabatt på scrapsortimentet 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/)

Bra att tänka på!!!
• När du anmäler dig till våra träffar odyl Kom ihåg att ALLTID
skriva din 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.

