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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...) 

Månadens företag: 

 
 

Pion Design i Södra Sunderbyn utanför Luleå är en butik med egen tillverkning av 

svenska scrapbookingpapper i gammeldags vintagestil.  

Vi säljer till återförsäljare och privatpersoner. 

www.piondesign.se 

 

Vårt erbjudande till medlemmarna i NLS  

10 % i rabatt på våra egna papperskollektioner.  

Visa ditt medlemskort i butiken eller ange NLS i meddelanderutan i nätbutiken.  
 

 

1 Maj 

1 Maj, ledigt för de flesta och vårsysslorna knackar på dörren. Vi krattar löv, lyfter fram 

trädgårdsmöblerna, städar bort vintern och njuter av solen. Jag hoppas dock att Ni inte 

riktigt än har stuvat undan alla Scrapbooking saker i någon garderob inför sommaren för 

än har vi några roliga aktiviteter kvar att bjuda på, så läs och njut. 

Ha en trevlig 1 Maj  

Emma 
kassör  

NorthernLightScrappers 

Aktuellt just nu… 

Scrapträff 
Torsdag 12 Maj  

18.00-22.00 
på EFS i Piteå 

Cafédelen 

_____________________________ 

Kommer…  

Scraploppis 
Augusti 2011  

Mer information kommer  

Scraphelg 
Oktober 2011  

För 3.e året i rad anordnar 

NorthernLightScrappers en 

helhelg med Scrap, tävlingar & 
utlottningar.  Mer information om 

denna Scraphelg kommer. 

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 

Fikabröd 5kr/st 

 

Scrapträff 12 Maj 
Stämpelbytardag  

 
Tema: Sommar & Examen 

Vi lånar stämplar av varandra så Har DU 

någon stämpel med sommar/examens motiv 

som du vill dela med dig av tag gärna med 

den så andra kan låna och stämpla med den. 

Så kan du i din tur låna stämpar och stämpla 

upp motiv av någon stämpel som du inte har. 

 

Tag med om du har: Stämplar, stämpeldyna, papper 

att stämpla på, något att rengöra stämpar med. 

 

. 

 

 

 

 

 

 

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 

Vi är nu 68 

Medlemmar i föreningen 

 

Bloggen/Forumet 


