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NorthernLightScrappers

Terminsstart
Nu är det åter dags för en ny termin!
Under hösten kommer vi att inrikta oss
på att visa upp föreningen för
allmänheten så att de får se vad vi
egentligen gör.
Därför kommer alla föreningens
scrapträffar på kvällstid att vara öppna
för den som vill komma och titta eller
skapa med oss.
Vi kommer även att vara med på
bibliotekets hållbarhetsvecka den 20
september och stå på tjejkväll på stan den
2 oktober. Sprid gärna detta till dina
vänner och passa på att bjud in dem till
våra arrangemang under hösten. (ej till
scraphelgen eftersom den är fullbokad)

Scrapträff
15 september

18-22
EFS Cafédelen

Tema: Enkla Kort
(Tävlingsgruppen har en utlottning)
Inspirationsgruppen föreläser om hur man gör enkla kort.
Vi visar även upp inspiration på temat. Ta gärna med och
inspirera oss med dina alster.

Scraphelg
27-28 September2014
Fullbokat

Med hopp om en kreativ hösttermin
önskar vi er välkommen igen!
Styrelsen

OBS SPONSORMEDDELANDE OBS
Ica Kvantum sponsrar till vår scraphelg
med bröd och tillbehör.
Igengäld önskar de alster producerade
av oss medlemmar. Vill du skänka
valfritt alster lämnas detta på
scrapträffen alternativt scraphelgen till
vår kassör Helena Larsson.

Kommande
SCRAPTRÄFF
23 oktober
18-22
EFS Cafédelen
Tema :Adventskalendrar

LOPPIS

HÅLLBARHETSVECKA
till den 21 september har stadsbiblioteket i
Piteå öppet i sin konsthall

TJEJKVÄLL
2 oktober
Vi att stå i gallerian i Piteå och visa
upp vår förening. Välkomna att titta
förbi och säg hej.

HÅLLBARHETSVECKAN
Från den 23 augusti till den 21 september
har stadsbiblioteket i Piteå öppet i sin
konsthall.
Där har biblioteket rensat ut gamla böcker
som man får återvinna och använda sig av
när man skapar.
Vecka 38 avslutas det med
Hållbarhetsveckan och den 20 september
mellan kl 12-15 är NorthernLightScrappers
inbjudna att visa vad man kan skapa av
böcker.
De som vill är hjärtligt välkomna att komma
och sitta och skapa med oss under dagen,
visa upp det vi gör, svara på frågor och
liknande. Vi behöver inte tillhandahålla med
något material, utan tar bara med det vi ska
använda själva. Tänk på att böcker ska ingå
i alla alster.
Maila oss eller skriv på facebooksidan om
du har något som du skulle vilja visa upp.

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 -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/)
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.

