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NorthernLightScrappers
1 September och höst i luften

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
Sommaren är slut, men vilken sommar det har varit. Själv har jag njutit i fulla drag. Så nu
present till er!!
tänkte jag
att vi ska
all vår ihop
sommar och solenergi och blicka fram
(Gäller
vid använda
ett köptillfälle
persamlade
mässdag...)

Scrapträff

emot en härlig och lång Scraphöst.
Här på föreningsfronten har redan scrappingen dragit igång. Förra helgen hade vi vår årliga
Scraloppis där 8 försäljare hade var sitt bord och besökarna var många. Den 13 September går
första scratträffen av stapeln, läs om den och om workshopen här i nyhetsbrevet. Sen pågår även
planeringen för den stora Scraphelgen för fullt, du har väl inte glömt att anmäla dig!!
Som sagt mycket att se fram emot.
Hoppas vi ses på någon av våra träffar i höst.

Emma
kassör

NorthernLightScrappers

13 September 2011
18.00-22.00
EFS Piteå (Café-delen)
18.30 Workshop (se nedan)

Scraphelg
1-2 Oktober 2011
För 3.e året i rad anordnar
NorthernLightScrappers en
helhelg med Scrap, tävlingar &
utlottningar. Se mer info här nedan

Workshop
Gör ditt eget mönsterpapper av Servetter
Scrapträff 13 September
Tid: 18.30
Plats:
Margretelund Öjebyn
Tid:
Lördag 10.00-24.00
Söndag 09.00-16.00
Inträde:
50kr medlem i NorthernLightScrappers & Pysslarna
100kr icke medlem
NorthernLightScrappers anordnar för 3.e året i rad en
helhelg i Scrappingens anda. Platserna har gått som
smör i solsken och nu finns det endast 8 platser kvar.
Om du inte än har anmält dig men är sugen på att
komma skynda dig att anmäla dig

HÄR!

Mer information om Scraphelgen finns under
samma länk.
Varmt välkommen /Styrelsen

Jennie Persson visar hur du gör ditt eget mönsterpapper av
servetter.
Om du vill delta ta med dig följande: Cardstock eller
akvarellpapper i valfri färg (helst ljust/vitt),
servetter (minst 2 lager) & plastfolie
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NorthernLightScrappers
Kommande …

Månadens företag:
September 2011

Scrapträff
20 Oktober 2011
18.00-22.00
EFS Piteå (Café-delen)

Scrapträff
16 November 2011
18.00-22.00
EFS Piteå (Café-delen)

Julmys
Söndag 4 December
15.00-22.00
Storstrand Öjebyn
En helkväll med julbord, surr, en
massa Scrap och en hemlig gäst.
Mer information om detta kommer
i Oktobers nyhetsbrev.

NorthernLightScrappers

Övriga arrangemang
Hantverksfestivalen – Skellefteå
17 September
http://www.hantverksfestivalen.se/

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

HighCoastScrap – pysselträff i Ö-vik
22-23 Oktober
http://www.highcoastscrap.se

Vi är nu

68 medlemmar i

NorthernLightScrappers

Sommarens Tävling
”Scrappa din sommar”
Vanns av Jennie Person
Priset från Kontorsteknik
kommer att skickas till dig
med post. Stort Grattis!!

