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EFS  Cafédelen

Tema:Project Life

Linda Jansson föreläser om hur 
man gör egna Project Life sidor

Vi visar även upp mer inspiration 
på temat. Ta gärna med och 
inspirera oss med dina alster.

2015

No: 5 Maj

NorthernLightScrappers

Nyhetsbrev…

SOMMAR!
Min favoritfågel Storspoven har

anlänt och när jag hör och ser den 
ja då är det vår. Dagarna blir ljusare 
och längre ,allting börjar gro 
och spira och vi närmar oss 
sommaren.. 12 maj har vi den 
avslutande föreningsträffen där 

Linda kommer att föreläsa om en 
spännande teknik och jag ser fram 
emot att se er en sista gång innan vi tar 
ledigt för sommaren

Jennie
Suppleant .

Glöm inte anmäla dig 

till scraphelgen!

Gå in på 

http://northernlightscrapp

ers.se/index.html

För mer info

http://northernlightscrappers.se/index.html


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.

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner 
2015:

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

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/

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

