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NorthernLightScrappers

Våren kom av sig!
Uppvaknandet i måndags morse var allt annat än
trevligt för de flesta av oss. Många var vi som redan
tagit fram vårjackan ,lågskorna och kastat
långkalsongerna. Att vi aldrig lär oss att det är just
så här det är i April. I skrivande stund skiner solen
på den vita snön och då kan vi ”nästan” förlåta han
där uppe för sina nycker.
Nu är vi halvvägs till sommaren men än har vi en
del roliga saker kvar. Missa inte anmälan till
tematräffen (inbjudan finns längre ner) och
Loppisen på träffen dagen efter.
Hoppas vi ses!

Önskar
Styrelsen

Kommande
Scrapträff
12 Maj 2015
18-22
EFS Cafédelen
Tema: Project Life
Linda Jansson visar hur Project Life är
uppbyggt och visar inspiration till ditt
skapande.
Ta gärna med och inspirera oss med dina
alster.

Tematräff
19 April 2015
Furulundsgården
10-17
Se inbjudan nedan

Scrapträff
20 april 2015
18-22
EFS Cafédelen
Tema: Musik.
Föreläsning om hur man kan inspireras och använda
musiken i ditt skapande.Ta gärna med och inspirera
oss med dina alster.
Loppis
Kom och handla scrapbookingmaterial till
loppispriser.
Eller kom och sälj de Scrapbookingmaterial Du
inte längre behöver eller har på tok för mycket av!
Det finns säkert andra som behöver det bättre.

Under April månad har vi en
”gästspelande”
förmånsgivare.
Läs mer under dina
förmåner

NorthernLight Scrappers Tematräff
Fokus på foto
Datum: 19 april
Tid: 10:00-17:00
Plats: Furulundsgården, Bergsviken
Pris: Medlem 200:Icke medlem 250:Nu är det dags för en rolig heldag tillsammans med temat Fokus på foto. Vi kommer att ha tre olika
aktiviteter under dagen som du kan delta i.
Under dagen kommer Stina Westbom att föreläsa hur man gör en vintage camera med tillhörande
minialbum. I priset ingår chipboard och cardstock till stommen för både kameran och minilabumet, samt
ringar till minialbumet. Mönstrade papper och dekorationer tar du med själv.
Vi har även en föreläsning under dagen om hur du kan redigera dina foton på olika sätt. Föreläsningen
hålls av Monika Lindberg.
Sist men inte minst kommer Sjulsfoto och tar studiofoton på oss under dagen. I priset ingår 5 stycken
studiofoton/person. Fotograferingen är endast för anmälda deltagare av tematräffen. Vill man ta
familjefoton eller fler foton får man boka egen tid hos fotograferna vid ett annat tillfälle.
Mat: Micro och kök finns på plats. Affär och pizzeria finns i närheten.
Eftersom vårt anmälningsformulär på hemsidan inte fungerar för tillfället ber vi dig anmäla dig via mail.
Skicka ett mail till anmalan@northernlightscrappers.se med följande information:
•Namn
•Ort
•Telefonnummer
•Ev. medlemsnummer
Bekräftelsemail kommer inom 8 dagar. Invänta bekräftelsemail innan du betalar.
OBS! Begränsat antal platser.
Du som medlem i NorthernLightScrappers har förtur på anmälan till och med den 3 april.
Sista anmälningsdag är: 12 april
Varmt Välkomna
NorthernLightScrappers

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner
APRIL 2015:

Scrap-perra-15% i rabatt på hela sortiment. Gäller ordinariepris, webshopen räknar ut vad
som är billigast för dig,rabatten eller reapris.
Koden för att få 15% i april är NLS2015 som uppges i kassan.
http://www.scrap-perra.se
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!!!
• 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 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.

