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Höst känslor

Scrapträff

Nu får jag nog inse att hösten är här…..

23 Oktober

Ville nog stanna tiden lite grann då jag just
insett att vi övergått till Oktober. Jag är
fortfarande kvar i September mentalt, därav
det sena månadsbrevet.
September bjöd på många roliga aktiviteter! Vi
har haft höstens första träff, Demo på
hållbarhetsveckan där några medlemmar satt
och visade upp vad man kan använda gamla
böcker till, Scraphelgen som var en succé och
sen gick vi in i oktober med tjejkväll där vi
visade upp vår förening! Nu ser vi fram emot
resten av hösten, fylld av inspiration och
pyssel.

18-22
EFS Cafédelen

Tema: Adventskalendrar
(Tävlingsgruppen har en utlottning)
Kicki Nyström föreläser om hur man gör ett enkelt
Bendy Card.
Vi visar även upp inspiration på temat. Ta gärna med och
inspirera oss med dina alster.
LOPPIS
Kom och handla scrapbookingmaterial till loppispriser.
Eller kom och sälj de Scrapbookingmaterial Du inte längre
behöver eller har på
tok för mycket av!

Jennie
Suppleant

Kommande
SCRAPTRÄFF
13 November
18-22
EFS Cafédelen
Tema :Adventskalendrar
JULMYS
29 November
Separat inbjudan kommer.
Butik: Nettans
scrapbooking4you

OBS
Träffen är öppen för allmänheten. Bjud gärna in dina vänner
så de får se vad vi gör!

Som medlem i NorthernLightScrappers har du följande förmåner

2013
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/)

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
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.

