2015
…

Nyhetsbrev

No: 6 September

NorthernLightScrappers
Terminsstart

Nu är det åter dags för en ny termin!
Under hösten kommer vi att ha
tematräffar med roliga ämnen. Redan nu
på den första får vi lära oss hur du gör en
mixed media bakgrund till din LO. Den
ser vi fram emot.
Oktober bjuder som vanligt på
scraphelgen nu i större tappning och i
slutet av November har vi ju Julmyset att
se fram emot.
Med hopp om en kreativ hösttermin
önskar vi er välkommen igen!
Styrelsen

Kommande
Scraphelg
3-4 Oktober 2015

Scrapträff
oktober
18-22
EFS Cafédelen
Tema : Ugglekort

LOPPIS

Scrapträff
16 september

18-22
EFS Cafédelen

Tema: gör din egen mixed media bakgrund
Catta öhlund föreläser om hur man gör sin egen mixed media
bakgrund till LO:s
Vi visar även upp inspiration på temat. Ta gärna med och
inspirera oss med dina alster.

Som medlem i NLS har du följande
förmåner 2015

Scrap-Ateljén - 10% på hela sortimentet. Skriv NLS + ditt
Medlemsnummer i meddelanderutan när du beställer via
webshopen
http://www.scrap-‐ateljen.se/
Scraphuset –20% och fraktfritt på order över 250:- 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.

