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No: 3 Mars

NorthernLightScrappers

Vårkänslor
Åhh dessa ljusnande dagar! Jag blir varm i
både själ och hjärta då solen tittar fram och
temp mätaren visar på + siffror.
Inspirationen flödar och efter de senaste
veckornas utmaning på facebook är mitt
”att göra” precis lika lång som i punkt 15 i
listan på nästa sida.

På nästa träff har vi fått byta tema då
föreläsaren fått förhinder. Så är också fallet
med tematräffen som utlovats nu i Mars då
både föreläsare och materialet från USA fått
förhinder att närvara. Nytt datum kommer
sättas och Inbjudan kommer lite längre
fram.
Du glömmer väl inte av att vara med i vår
utmaning på föreningens FB sida?

Scrapträff
19 mars 2014
18-22
EFS Cafédelen
Tema: Vi får en föreläsning av Stina om
olika Stilar och tekniker.

Scrapträff
20 april 2014
18-22
EFS Cafédelen

Tema: Projekt Life
Linda Jansson föreläser och visar vad
Projekt Life går ut på

3/3 är sista dagen för att lägga upp ditt
bidrag.
Jennie /Suppleant

Ps. Ta med ditt medlemskort på nästa
träff för 2015 års märke.Ds

Så är det dags för den årliga
genomgången av
medlemsregistret!
Vet du med dig att du bytt
mail, telenr,adress eller
varför inte namn så maila
dina ändringar till

Kontakt@northernlightscrappers.s
e

Bekännelser från en "inte-så-perfekt" scrappare:
(Fritt översatt från en scrappsida på FB)

1.) Mitt pysselrum är alltid allmänhet en enda röra.
2.) Jag mäter nästan aldrig var jag ska lägga sakerna på mina kort.
3.) Jag alfabets sorterar mina nuvarande stämplar.... och pensionerade sådana också,
men på ett annat ställe som de nuvarande.

4.) Jag är en pappers samlare.... tillsammans med allt det andra materialet. Ja, jag kan
nog öppna min egen butik när som helst!
5.) Jag gör ofta impuls köp och har sen dåligt samvetel.
6.) Jag är en Pinterest missbrukare!
7.) Jag har köpt dubletter mer än en gång, inklusive mönsterpapper, stämplar, brads,
pennor, etc.
8.) Jag har köpt så mycket grejer som jag aldrig har använt .... stämplar, papper, dies,
bling, you name it!
9.) Om mitt hem någonsin skulle fatta eld, kommer mitt pysselrum brinna i minst 2
veckor av allt material!
10.) Jag köper mönsterpapper och utsmyckningar som jag bestämmer är alltför vackra
att använda och samlar därför på dem i åratal. Jag har några av mina ursprungliga
mönsterpapper kvar som jag köpte för flera år sedan eftersom jag kanske behöver dem
på något speciellt en dag.

11.) Glitter och papperspill är en vanlig accessoar för mig, så folk har vant sig och har
slutat påpeka det längre.
12.) Med tanke på att jag verkligen har långt hår ... det spelar ingen roll om jag drar
tillbaka den i en ponnysvans, fläta, eller knut ... det verkar alltid hitta ett sätt att fastna i
klistret jag använder.
13.) Hund hår,katthår barnkladd det är givet också. Jag intalar mig att jag gillar lägga
till en lite extra personlig touch.

14.) Jag hittar spår av små bitar av papper, band, glitter, etc. i hela huset!
15.) Min "Att göra" och "Att Pröva" lista är längre än jag!

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/
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

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.

