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NorthernLightScrappers
Nya friska tag…

Aktuellt just nu…

Vi kommer att ha en hel del mässerbjudanden och ett speciellt erbjudande till alla medlemmar i
NorthernLightScrappers
Styrelse
vill börja
med att
alla nya av
ochert medlemskort har vi en hemlig
NorthernLightScrappers!
Vid köp
över 150:ochhälsa
uppvisande
present
till er!!
gamla
medlemmar varmt välkommen till föreningen.
(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...)

ScrapUtställing

I takt med att temperaturmätaren sakta men säkert lämnar -30 sträcket verkar nu
också styrelsen tina fram ur den lilla men dock så kompakta isbubblan. Nu tar vi kraft
från den vackra vårsolen och blickar fram mot en härlig och händelserik scrapvår. Vi
ser fram emot Scrapträffar med inspirerande workshops, en Tematräff, Scrapcaféer
och en härlig Scraputställning på Piteå Kommuns bibliotek som drar igång redan nu
under mars månad.
Ni är ALLA varmt välkommen att delta under vårens aktiviteter.

Emma
kassör

NorthernLightScrappers

Under hela Mars månad kommer NorthernLightScrappers ha en utställning på biblioteken i
Piteå Kommun (Stadsbiblioteket, Öjebyn, Norrfjärden, Rosvik, Sjulnäs & Hortlax)där vi
kommer att visa besökarna vad Scrapbooking är för någonting.
Åk gärna och titta på Utställningarna. Om du känner för att ställa ut något så ta kontakt med
oss så går de säkert att fixa i mån av plats. Maila till: anmalan@northernlightscrappers.se

Vid två tillfällen, den 22 mars i Hortlax & den 23 mars i Norrfjärden, kommer det även att
anordnas Scrapcafé på dessa 2 bibliotek. Dit får vi från föreningen komma och köpa fika,
umgås och Scrappa. Allmänheten är inbjudna att titta och inspireras av det vi gör.
Är du sugen på att komma på något av dessa Scrapcafén är det bara att ta med dina saker
och dyka upp ingen föranmälan krävs.

Scrapträff 16 Mars Workshop med Stina 18.30

Hela Mars månad
Biblioteken, Piteå Kommun

Scrapträff
Onsdag 16 Mars
18.00-22.00
på EFS i Piteå
Cafédelen

Scrap Café
Tisdag 22 Mars
17.30-19.30
Hortlax Bibliotek

Scrap Café
Onsdag 23 Mars
15.00-18.00
Norrfjärdens Bibliotek

Nytt på våra

Scrapträffar
Efter önskemål från Er
medlemmar har vi nu börjat
sälja Kaffe & Fika på våra
ordinarie Scrapträffar.

Baby-tema
På vår Scrapträff den 16 Mars kommer Stina hålla 2 st workshops med Babytema, hur man gör små söta babyskor
och en barnvagn. Dessa workshops är helt frivilliga. Vi tänkte under samma kväll spinna vidare på vårt babytema
och ha lite stämpel bytardag. Dvs om du har någon babystämpel som du vill dela med dig av tag gärna med den
så att andra kan låna och stämpla med den, och så kan du låna och stämpla en stämpel av någon annan.
Vill Du delta vid dessa Workshops, så ta gärna med Dig följande, om Du har:
Till Babyskorna behövs 1 papper (cardstock eller kraftigare mönstrat papper)
Till Barnvagnen behövs 3-4 papper (cardstock eller kraftigare mönstrat papper)
I övrigt behövs penna, sax, skärmaskin, 4 brads, dubbelhäftande tejp, lim, chalk.

Vi är nu

68
Medlemmar i föreningen
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NorthernLightScrappers
Kommer..

Månadens företag:

Scrapträff
Scrap-Ateljen är ett företag med både webshop och "hemma"-butik. Vi finns i
Örviken utanför Skellefteå. Jag som driver Scrap-Ateljen heter Carina Burström.
Fösta gången jag provade scrapbooking var 2005 och sedan dess är jag fast! Vi har
ett brett sortiment av material till Scrapbooking.

Måndag 11 April
18.00-22.00
på EFS i Piteå
Cafédelen

Scrapträff
Torsdag 12 Maj
18.00-22.00
på EFS i Piteå
Cafédelen

Cardstock, Papper från bl.a. Kaiser, Basic Grey, MME
Kurser; Nybörjare, julkort, stämpling mm.
Träffar och helgkurser.

Öppettider
När jag är hemma (och det är jag oftast) Ring eller Maila före ni kommer.
Scrapateljen, Haxgatan 15, 93234 Örviken 0910-32429, 070-3152158
Mail: Info@scrap-ateljen.se
Hemsida: www.scrap-ateljen.se

Tematräff
Vi kommer att anordna en
tematräff under våren. Mer
information om denna
kommer inom kort.

Marsmånads erbjudande från Scrapateljen till Er medlemmar :
20 % på hela sortimentet
(gäller ej REA varor och cuttlebug, silhouette maskiner)
Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort! På webshopen skriver Ni : Medlem i

NorthernLightScrappers, Namn och Medlemsnummer i meddelande rutan.

Vinnare

Vinnare

MånadensTävling December

MånadensTävling Januari

Camilla med detta fina Alter

Sofia med sin LO:

Jurygruppens motivering: Vackert dekorerad i
julens färger och man kan tydligt se att jul ledat
som grund för skapandet. Har på ett inspirerande
och lekfullt sätt altrat med återanvända juliga pynt
fått ihop en stämningsfull och fin jultavla. En
vacker tavla, med häftiga 3D-effekter. Matchande
färger, lugn och harmonisk för ögat.
Stort grattis till dig Camilla!

På Årsmötet den 29
Januari beslutades det
att MånadensTävling på
Bloggen pga lågt intresse
och lågt deltagarantal
kommer att läggas ner
på obestämd tid. Vi vill
passa på att tacka ALLA
som under åren har
engagerat sig och
deltagit i Tävlingen på
något sätt.

Andra roliga aktiviteter:
Jurygruppens motivering: En sk ojig,
kärleksfull och harmonisk LO med u nderbart
färgval. Det är en väldigt kreativ och rolig
tolkning av skissen och man kan tydl igt se
att det är denna som legat till grund för
skapandet.
Stort grattis till dig Sofia.

Pysselträff 26-27 mars
Nolaskolan, Örnsköldsvik
Arr. High Coast Scrap

