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Hösten är inte här…..
Men väl så kommer här ”höstterminens” första
nyhetsbrev. Sommaren har ju varit upp och ner
vädermässigt, några stunder har man kunnat lapa sol
och njuta på stranden, andra har det varit kallt och
snålblåst. Vilken tur då att man kan sätta sig i sin
pysselhörna och förverkliga en del av alla ideér man
samlat på sig.
Hösten kommer att bjuda på välkända saker som
föreningsträffar, Scraphelg och Julmys men det
kommer även att dyka upp en del nyheter!
Hoppas vi ses på både gamla och nya begivenheter
och ha en fortsatt bra sommar för som sagt…….
Hösten är inte här…….Ännu

Jennie

Aktuellt just nu …
After work
30 augusti 2013
Se inbjudan nedan

Workshop
!4 september 2013
10-17
Tema Altrat
Nettans scrapbooking 4 you
Medverkar
Inbjudan kommer snart
EFS Piteå
Nedre Plan

Suppleant

Föreningsträff
18 September
Inställd Loppis
Styrelsen har beslutat att ställa in den
Ordinarie öppna Loppisen.
Istället kör vi loppis på Tematräffen den
!8 September som bara är öppen för
medlemmarna. Detta bla pga det låga
deltagarintresset och nya aktiviteter som
föreningsmedlemmarna kommer att få
förmånen att prova på.
Har Du någon idé du vill att vi ska prov?
Tveka inte att höra av dig

18-22
EFS Piteå
Nedre Plan

Välkommen till
NorthernLightScrappers första

AFTER WORK!
Datum:
Tid:
Plats:
Pris:

Fredag 30 augusti
17.00 – hemgång
Storfors Folkets Hus
160: -

Vi startar upp terminen med en helkväll för föreningens medlemmar! En kväll fylld
med god mat, roliga upptåg och naturligtvis ett glatt och härligt sällskap!" Maten
kommer från Tommys kök och det som serveras under kvällen ser ni nedan.
Måltidsdryck kommer att serveras, övrig dryck medtar ni själva.

Guacamole, Tomatsalsa, Cheddarost, Gurka, Tomat, Majs, Isbergssallad, Lök, Grillad majskolvar, Burritos fylld
med kyckling, Mexikansk lasagne, Köttfärs, Chili con carne med röda bönor, Grillade spareribs, Ugnsbakad
Idahopotatis

Anmäl dig via hemsidan: http://northernlightscrappers.se/
Sista anmälningsdatum är 25 augusti.
Denna After Work är endast för dig som är medlem i NorthernLightScrappers.

Så tveka inte utan skynda sig och anmäl dig till höstens roligaste
föreningsträff!
Varmt välkomna!
NorthernLightScrappers

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 -10% rabatt på scrapsortimentet vid
uppvisande av giltig medlemskort. Samla12 stämplar och få 100:-- ‐ rabatt

Colorama Piteå - 15% på samtliga lagerförda tapeter, mattor, Färg samt

verktyg. 10% på beställningsvaror av ovanstående vid uppvisande av medlemskortet
innan köp. Undantag är trä‐ och laminatgolv samt redan nedsatta varor eller
överenskomna nettopriser. Gäller vid uppvisande av giltigt medlemskort och vid
kontant eller kortbetalning.

Scraphuset – Fri frakt vid order över 300:- Skriv NLS + ditt

Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via Webshopen

(http://scraphuset.se/)

