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NorthernLightScrappers

Aktuellt just nu …

Äntligen är vi igång!

Workshop

Så har vi då startat denna hösttermin
med en rivstart. Föreningen har haft sin
första Afterwork! En mycket trevlig
tillställning med både skratt ,tårar, god
mat och trevligt sällskap. Lite bilder
kommer att dyka upp på vår blogg i
sinom tid. Nu får styrelsen utvärdera
detta men förhoppningsvis får vi se en
repris av något slag.

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

Föreningsträff

Här framöver kommer en massa andra
trevliga upptåg och träffar så boka gärna
in dig och kom med du också.

18 September

18-22
EFS Piteå
Nedre Plan
Quad Easel card.
Stina visar en kortvikning

Jennie
Suppleant

Du behöver:
2-3 cardstock
2-3 mönstrade papper
Dubbelhäftande tejp
eller lim

3D-kuddar
Sax eller skärmaskin
Något att biga med
Dekorationer

Kommande…..
Scraphelg

5-6 Oktober
Fullbokad

Föreningsträff

21 Oktober
18-22
EFS Piteå
Nedre Plan
Tema: Egna dekorationer

Studieresan 2014
Nu är det beslutat, den efterlängtade studieresan kommer att gå till
Örnsköldsvik

28-30/3 2014

och High Coast Scraps stora träff.
Det vi vet i dagsläget är detta:
Logi på Vindarnas Hus. Huset är hyrt helt och hållet för NLS medlemmar.
Transport: NLS har egen buss och chaufför.
Föreningen står alltså för transport och logi, det vi själva kommer att få
betala är Kost, anmälningsavgift till träffen, ev Kit och övriga omkostnader.

Mer utförlig information

inbjudan

och
kommer
under Oktober månad men boka gärna in det datumet redan nu.
Först till kvarn gäller och löst medlemsavgift för 2014 kommer också att
krävas

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 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/)
Scrap-Ateljén - 10% på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via
webshopen
(http://www.scrap-‐ateljen.se/)

