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Tipsa, baka och låna 
varandras stansar 

Vad sitter du och jobbar med just nu och var fick du idéen? 
Har du ett alster du gjort på en träff? Hittade du stämpeln 

du letat efter? Kopiera länken eller fota ditt alster och maila 
till kontaktmailen när du ändå sitter vid datorn. Då lägger vi 

upp tipset i bloggen, inget bidrag är för litet! 

Med plusgrader, strålande sol och takdropp känns det att 
påsken närmar sig och även vårens tematräff som du kan 
läsa om här nere. På träffen ska vi naturligtvis fika och vi 

behöver Din hjälp att baka, se i den gula rutan. 

Sist men inte minst har vi stanskväll på träffen 14 mars. Om 
du har stansar/ dies ta med dem, så kan vi låna av varandra. 

Jag har en fjäril som du kommer att gilla! =) 

Vi ses! Catarina, ledamot 
PS! Kolla in supererbjudandet från månadens företag! 

Aktuellt	  just	  nu	  …	  
Scrapträff 

14	  mars	  2012	  
18.00-‐22.00	  

EFS	  Piteå	  Café-‐delen	  

Stanskväll-‐	  se	  info	  nedan	  
	  	  

Månadens företag:	  Mars	  2012	  

	  

	  
Välkommen till oss. 

Vi	  på	  Jowahuset,	  Er	  Colorama	  butik	  i	  Piteå,	  önskar	  hjälpa	  till	  med	  Ert	  anskaffande	  av	  
material	  till	  Er	  scrapbooking.	  Ni	  kan	  givetvis	  använda	  rabatterna	  till	  vilket	  projekt	  som	  ni	  

önskar,	  även	  utanför	  pysslandet.	  	  
Välkommen	  till	  oss	  på	  Backcity,	  Fläktgatan	  9	  (OBS	  Ny	  address!)	  Tel	  0911-‐23	  19	  90.	  

Våra	  öppettider	  måndag-‐fredag	  7-‐18,	  lördag	  10-‐15	  och	  söndag	  12-‐16	  
	  

Erbjudande	  under	  mars	  månad	  till	  dig	  som	  är	  medlem	  i	  NorthernLighScrappers:	  
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.	  	  
PS:	  För	  mer	  information	  om	  oss	  och	  våra	  tjänster	  besök:	  www.jowahuset.se.	  

 
 

 

NYHET 
Nu	  är	  det	  gratis	  för	  icke	  

medlemmar	  att	  komma	  på	  
en	  månadsträff!	  Ta	  med	  

kompis,	  granne,	  
arbetskamrat	  och	  gör	  
reklam	  för	  föreningen.	  

	  

	  

Kommande	  …	  	  
	  	  	  

Tematräff 
1	  april	  2012	  
15.00-‐21.00	  

EFS	  Piteå	  Café-‐delen	  	  

Scrapträff 
24	  April	  2012	  
18.00-‐22.00	  

EFS	  Piteå	  Café-‐delen	  

Scrapträff 
7	  maj	  2012	  
18.00-‐22.00	  

EFS	  Piteå	  Café-‐delen	  

 
	  
	  

 
	  

Vi	  är	  nu	  59	  medlemmar	  i	  
NorthernLightScrappers 

HJÄLP OSS! 
Vi	  behöver	  Din	  hjälp	  med	  
att	  baka	  en	  fikasort	  till	  
tematräffen	  den	  1/4.	  Om	  
du	  inte	  ska	  dit	  kan	  du	  

lämna	  fikat	  i	  förväg	  eller	  
skicka	  det	  med	  någon.	  

Maila	  till	  
kontakt@northernlighscra
ppers.se	  senast	  15	  mars	  
skriv	  namn,	  vad	  du	  bakar	  
och	  hur	  det	  levereras.	  

Tack!	  
	  

	  

 

STANSKVÄLL på 
scrapträffen 14/3- 12 

Att stansa ut figurer har kommit tillbaka 
och det tar vi fasta på! Ta med dina dies, 
stansmaskinen (tex Cuttlebug) och eget 

papper så kan vi under kvällen låna 
varandras figurer att stansa ut med. Om 

du inte har några egna dies får du 
självklart låna av oss som har. Samla 

ihop nya som gamla dies- allt är 
välkommet!  

BLOGGEN är till för oss och vi 

ska blåsa nytt liv i den! Tipsa om 

bra länkar, sidor, kortvikningar, 

tutorials som DU gillar så lägger vi 

ut det. Maila 

kontakt@northernlightscrappers.se 

Tematräff 1/4 kl. 15-21 MIXED MEDIA ART 
Anmäl dig på hemsidan senast 17 mars 

OBS! Begränsat antal platser! 
Medlem 50.- Icke medlem 100.- Kit 120.- 

Carina från Scrap- ateljén lär oss hur vi gör vackra 
tavlor genom att jobba med tekniken Mixed Media Art 
(en salig blandning av material och färg). Överraska 
dig själv med hur vackert det blir och hur duktig du är! 
Carina ger dessutom 15% rabatt på förhands-
beställningar, se mer info i det mail som skickats ut. 
 
 
 

Scraploppis	  på	  
Folkparken	  i	  

Skellefteå	  4	  mars.	  Se	  
mer	  info	  i	  separat	  mail.	  

Stor	  scrapträff	  i	  
Örnsköldsvik	  den	  

23-‐24	  mars.	  
www.highcoastscrap.se	  
	  

	  


