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Sköna Maj!
Så är vi då inne i ”Terminens” sista månad! Ute är
vädret ömsom ljuvligt ,ömsom nordanvindar och
snålblåst men se det från den positiva sidan…..Alla
väder ger inspiration åt endera hållet, bara man
tittar!
Vi har ännu några roliga saker att avklara innan
sommaruppehållet .Själv ser jag fram emot
teamaträffen då jag hipp som happ både blivit
bjuden på Bröllop i sommar och att fira en Jubilar
som fyller jämnt. Tror jag kan få en massa
inspiration till fina gåvor där.

Scrapträffen går inte av för hackor heller då vi ska få
lära oss hur man kan tillverka sina egna blommor
av olika material. Kanske kan kvällen även bjuda på
annat roligt, man vet aldrig innan man är där, så
hoppas vi ses!
Jennie
Suppleant

Scrapträff
19 Maj

18-22
EFS Cafédelen

Tema:Blommor
Veronicka Molin föreläser om hur man gör egna blommor.
Vi visar även upp mer inspiration på temat. Ta gärna med och
inspirera oss med dina alster.

Tematräff
24 Maj 2014
10:00-17:00
EFS Cafédelen
Tema: Bröllop/Jubileum
Anmäl dig via hemsidan: http://northernlightscrappers.se/
Sista Anmälningsdag är 18 Maj

Bra att tex ha med
sig:
Sidenband
Spets
tygremsor
Lim
Pärlor
Ev nål och tråd
Spillbitar
FANTASIN!!

Kommande
Sommarlov
Juni Juli och stor del av Augusti

Tema: Njuta, Sola, bada och ladda
”batterierna”

After Work
Tid :Aug usti månad
Idag består gruppen av 3 glada tjejer som
skulle vilja ha hjälp av 1-2 st till. Tidpunkten
för ett beslut om genomförande närmar sig
så …..
Maila till :
Kontakt@northernlightscrappers.se
Om du vill vara med i gruppen, som ansvarar
för lokalbokning, knåpa ihop en inbjudan,
boka mat och kanske hitta på någon liten
rolig grej att genomföra under kvällen. Inga
sponsorer måste ”raggas” (om
man inte själv vill), mötena inför blir få om
ni
är duktiga på att spåna och mycket av det
kan säkert skötas via mail och chat.
Detta är alltså INTE ett så
betungande evenemang. Tips ,råd
och support får
ni av styrelsen som genomförde förra
årets träff.

En scrappares bekännelse
Haha, fler än jag som känner igen sig?
Hittade denna hos
http://zascraps.blogspot.se/2008/05/en-scrapparesbeknnelse.html

•Shoppingregel #1: Jag vill ha det, därför
behöver jag det.
•Shoppingregel #2: Jag behöver det, därför
måste jag köpa det.
•Allt annat som jag behöver, till exempel mat,
hyra, och kläder, är av underordnad betydelse i
jämförelse med vad jag behöver för att
scrappa.
•Jag räknar ALDRIG ihop hur mycket jag
sammanlagt har spenderat på scrapbooking.
•Om jag är osäker på om jag ska köpa något
men känner någon annan som har det och
gillar det så måste jag också köpa det.
•Jag har varje sorts limprodukt som finns att
köpa.
•Jag köper stämplar för att de är fina, även om
jag inte har en aning om vad jag ska använda
dem till.
•Man kan aldrig chalka för mycket. Jag har
extradynor av Chestnut roan och Dark brown,
så att jag inte står handfallen om de skulle ta
slut.
•Det finns inget som heter "för mycket papper".
Jag ignorerar alla sådana kommentarer.
•Jag köper alltid minst två papper av alla Crate
och Basic Grey papper. Oftast är de för fina att
klippa i, så då måste jag ha ett att spara och ett
att använda.
•Om det bara finns ett enda papper kvar av en
viss sort i butiken så köper jag det. Kan vara
bra att ha.
•Jag köper allt annat också som det bara finns
en enda kvar av. Av två skäl: för det första är
det förmodligen en bra produkt eftersom den
nästan är slut, och för det andra så kanske jag
kommer att behöva en sådan i framtiden. Alla
andra verkar ju göra det.
•Man kan aldrig få för många
scrapbookingväskor. Så är det bara!

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner
2013:
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 -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/)

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.

