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Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i 
NorthernLightScrappers! Vid köp över 150:- och uppvisande av ert medlemskort har vi en hemlig 
present till er!! 
(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...)  

 

Gott Nytt 2011 !!!!!  

Ett nytt år med nya förväntningar, nytt hopp och nya 

möjligheter… På anslagstavlan vid min arbetsplats 

hade jag ett vykort med texten: Var dag är en sällsam 

gåva, en underbar möjlighet! 

Så tycker jag vi får tänka nu inför 2011. 

Och vi i föreningen börjar i alla fall 

”NorthernLightScrappers-året” med ett spännande 

Årsmöte! Som vi i år dessutom kryddar både med 

Scrapping och god Middag!!! 

Så…Missa inte Årsmötet! 

 

Carola  
ordf.  

NorthernLightScrappers 

Våra Träffar… 

Årsmöte med 

”MiniScraphelg” 
 

29 Jan Kl.10-22 
Storstrand, Öjebyn 

Restaurangen 
Förutom ett intressant Årsmöte 

kommer vi även att ha en 

”Miniscraphelg” i samband med 

Årsmötet. Det blir bl.a. några 

tävlingar med fina priser och tid för 

att scrappa tillsammans. Dessutom 

bjuder vi alla anmälda medlemmar 

till Årsmötet på en riktigt god 

middag i Storstrands restaurang!!! 

Så skynda Er att anmäla Er!!! 

Anmäl Er till Årsmötet på: 

anmalan@northernlightscrappers.se 

 

Vinnare November 
MånadsTävling   

Ann-Kristin med sin LO: 

 

Juryns motivering: 

Harmonisk lo med matchande färger där man tydligt kan se att 

skissen ligger som grund för skapandet.  

Härliga jordnära färger och dekorationer som kompletterar 

varandra.  

Stort Grattis till dig Ann-Kristin! 

Workshop 18.30, Vår första Scrapträff 2011 (febr): 

Minialbum! 

 
På vår första Scrapträff nästa år, 2011 så kommer Catta att hålla en Workshop i att tillverka detta fina 

minialbum, för den som vill. Hennes Workshop startar 18.30. 

Vill Du delta och tillverka ett eget minialbum, så ta gärna med Dig följande, om Du har: 

 2 mönstrade papper som matchar varandra, det ena blir själva albumet och det andra tags osv i 

albumet, 4 öljetter (gärna större storlek), snöre eller smalt band till tagsen, 2 brads med ögla om ni har,  
minialfabet om ni har, gärna i två olika varianter + de vanliga hjälpmedlen: skärmaskin, bigare, 

hörnrundare, lim/ tejp osv 

 

. 

 

mailto:anmalan@northernlightscrappers.se


2011 

NorthernLightScrappers 
 

 

 

Månadens företag:  

 

Änglafröjd är en present- och inredningsbutik i Arvidsjaur, som även har ett stort sortiment 

med material inom Scrapbooking. I butiken arbetar mor och dotter, som gärna vill ge kunderna 

god service och att de ska känna sig välkomna. Änglafröjd har också en hemsida, en blogg och 

en webbshop. Varmt välkomna till Änglafröjd när Ni har vägarna förbi Arvidsjaur!  

 

Öppettider: Mån - Fre 09:30-17:30 Lör 10:00-14:00 
  (Vi kommer att ha stängt 21-23/1 för då är vi på mässa) 

  Telefon: 0960-120 08 e-post: info@anglafrojd.se  

Adress: Änglafröjd, Storgatan 15, 933 32 Arvidsjaur 

Besök också gärna vår webbutik: www.anglafrojd.se 
 

Månadserbjudande till alla NorthernLightScrappers medlemmar är: 

10 % rabatt på hela Scrapbooking sortimentet som finns i lager, samt 20 % på alla 

mönstrade papper. (Gäller ej redan nedsatta varor). 

Skriv Northernlightscrappers + medlemsnummer när Ni beställer i webshopen 

eller visa upp sitt medlemskortet i butiken så får Ni rabatten. 

Mvh Maiwor och Anna 

 

Andra roliga aktiviteter: 
 

 

 

Scrapeventet 5-6 feb 

Folkparken, Skellefteå 

Arr. Abf, GoldTownScrappers 

 

 

 
 
 

MånadensTävling Januari (av Karolina):  

 

Den här månaden är tävlingen en skisstävling som är öppen både för kortmakare och den som scrappar LO´s. Vi vill 

dock förtydliga att man bara får bidra med ett bidrag per person. Dvs antingen ett kort eller en LO. Det är fritt fram 

att vrida och vända på skissen men det ska synas att det är skissen som legat till grund för ditt skapande. 

Maila senast 31/1 2010 Ditt bidrag till  bidrag@northernlightscrappers.se 

Kommer… 
 

Scrapträff 
2011 års första ordinarie 

Scrapträff startar i början av 

februari 

på EFS i Piteå 

Cafédelen 

Vi återkommer i nästa 

nyhetsbrev med vilket 

datum träffen blir. 

 

 

Tematräff 
Vi kommer att anordna en 

tematräff under våren. 

 

Scraploppis 

med 

Scrapträff 
I anslutning till Scrap-

loppisen ordnar vi även en 

Scrapträff: Kom & Se, där 

alla som vill gärna får 

komma och kika på vad vi 

gör! 
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