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NorthernLightScrappers
April, april…….

Aktuellt just nu…

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
För att undvika missförstånd, förvirring och misstankar om att hela detta nyhetsbrev är
present till er!!
ett stort Aprilskämt
Aprils nyhetsbrev
ut redan idag, den 31 Mars. Det handlar
(Gäller vidkommer
ett köptillfälle
per mässdag...)

Scrapträff

alltså inte om att jag själv kommer att resa bort eller att nyhetsbrevet är så fullpackat med
aktiviteter och erbjudanden så att jag helt enkelt inte kan hålla på det längre 
Jag vill på NorthernLightScrappers Styrelses vägnar börja med att tacka alla er som deltagit
med olika alster på Biblioteksutställningarna. Tillsammans lyckades vi få ihop fina inspirerande
utställningar på alla Biblioteken. Tusen tack!
Vi vill även passa på att påminna alla som lämnat alster att även åka och hämta dessa så fort
om möjligt eftersom månaden nu är slut.

Trevlig vårläsning, och varmt välkommen på våra aktiviteter

Emma
kassör

NorthernLightScrappers

Catarina Öhlund och Stina Westbom visar dig vad Steampunk är
och tillsammans scrappar vi stilen under hela dagen.
Söndag den 8 maj Klockan 15.00-21.00 på EFS Piteå
Pris: 50kr för medlem, 100kr för icke medlem.
OBS: Föranmälan krävs för alla! Anmäl dig senast den 30 April
på www.northernlightscrappers.se/sida93red.html
Vad är då Steampunk? Steampunk är en stil inom Scrapbooking
där man bl.a använder sig av gammalt, kugghjul, klockdelar,
rostigt, industriellt, viktorianskt samt gamla luftfarkoster t.ex.
luftballonger och zeppelinare. För mer information gå in på
http:// twozysko.blogspot.com
Tag gärna med dig: Cardstock, mönstrade papper, akrylfärger och
mister. Rensa garaget på småplock t.ex. muttrar, spikar, kedjor
–ja allt du kan hitta. Låt fantasin flöda.

Måndag 11 April
18.00-22.00
på EFS i Piteå
Cafédelen

Anmäl dig till
Tematräffen
Söndagen den 8 Maj
15.00-21.00
Pris: 50kr medlem
100kr icke medlem
För mer information läs annonsen
till vänster.
Anmälan krävs för alla och kan
endast göras på vår hemsida.
www.northernlightscrappers.se/sida93red.html

Sista anmälningsdag 30 April.

Nytt på våra

Scrapträffar
Efter önskemål från Er medlemmar
har vi nu börjat sälja Kaffe & Fika på
våra ordinarie Scrapträffar.
Pris: Kaffe + påtår 10kr
Saft, Te + påtår 5kr

Scrapträff 11 April Workshop med Brittmarie 18.30

Fikabröd 5kr/st

Diamantkort
. Brittmari visar hur man viker ett läckert diamantkort.
Vill Du delta vid denna Workshops, så ta gärna med Dig
följande, om Du har: En cardstock, ett dubbelsidigt
mönstrat ark eller från spillådan. Sen det vanliga,
dubbelsidig tape, skärare+bigare plus ev. dekorationer.

Vi är nu 68
Medlemmar i föreningen
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Månadens företag:

Kommer..

Tematräff
Söndag 8 Maj
15.00-21.00
på EFS i Piteå
Cafédelen
Scrap-Perra startade under vintern 2010, och drivs av Perra Larsson med säte
i Järfälla, Stockholm. Jag själv är en passiv scrappare, men vi har ett stort och
duktigt designteam.
Vi siktar på att ha ett brett sortiment och riktar oss till scrappare och
kortmakare inom alla stilar, allt från vintage till steampunk till färgglatt!
Under vintern har vi breddat vårt sortiment, så skynda er in och titta på:

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

www.scrap-perras.se

SCRAP-PERRAs erbjudande under April månad
till dig som är medlem i NorthernLightScrappers

15% rabatt på allt i butiken
Välj förskottsbetalning och Skriv Piteå i meddelande till betalningsmottagaren

Nu har vi beställt hem Magnolia stämplar!

26 April kl 19:00 Invigning i de nya lokalerna
Storgatan 72, (mittemellan Bergmans el och Häst och Hund.)
Kom och fynda bland våra fina öppningserbjudanden.

På vår blogg hittar ni ett bra
erbjudande som gäller t.o.m. 3 april.

http://kontorsteknik.blogg.se

Riima kommer fortsättningsvis att fortsätta ha öppet
Mån-Fre 11-18 & Lördag 11-15

Under öppningsveckan v17, har alla
medlemmar i NorthernLightScrappers
20% på valfri vara, detta gäller endast
vid uppvisande av medlemskort!
Nytt i butiken är bla. crafter´s companions "the
enveloper", en prägligsplatta som gör det
superenkelt att göra egna askar/kort/kuvert osv.
Kom gärna in och prova den i hobbyrummet och
se om den är något för dig!
27 April kl. 10.00 har vi flyttstädning i dom
gamla lokalerna, allt som är kvar slumpas bort.

Bloggen/Forumet
NorthernLightScrappers styrelse har pga. lågt
visat intresse bestämt att låta forumet ligga vilande
ett tag framöver. Istället ska vi försöka lägga mer
krut på Bloggen för att få den så levande och
inspirerande som möjligt. Som ett led i detta ska vi
börja lägga ut tips och inspiration på bloggen. Om
du har något tips, vad som helst som du vill dela
med dig av vänligen maila detta till oss, gärna med
bild och källhänvisning till:
bidrag@northernlightscrappers.se

VIKTIG INFORMATION
Vi har nu gjort om
anmälningssystemet
inför våra arrangemang.
På de träffar där
anmälan krävs kommer
hädanefter all anmälan
ske via ett anmälningsformulär på vår hemsida.
www.northernlightscrappers.se

Länk till anmälningsformuläret kommer att
finnas på förstasidan
under rubriken
”AKTUELLT just nu”.
Länken kommer även att
finnas med i den inbjudan
som mailas ut till dig som
är medlem.
Hädanefter är alltså
endast anmälningar via
detta formulär giltiga
och Du kan alltså INTE
ringa eller maila din
anmälan till
anmälningsmailen längre.

