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NorthernLightScrappers
Fullt Upp!!!!!

Våra Träffar…

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...)

Scraphelg
9-10 Oktober
på Margretelund,
Öjebyn

Scrapträff
13 Okt Kl. 18-22
EFS i Piteå
Cafédelen

Carola
ordf.

NorthernLightScrappers

Scrapträff

Demo nr 1, Scrapträff 13/10:

18 Nov Kl. 18-22
EFS i Piteå
Cafédelen

Ljuskort!

Julavslutning
4 December
EFS i Piteå
Cafédelen

87 medlemmar!
Monika visar en ”ny” modell av ljuskort.

Fantastiskt härligt!!!

Vill Du tillverka ett eget, så ta gärna med Dig:
2 st CS(Cardstock), 2 st Mönstrade papper, ca 2 m band, valfria dekorationer, 6 st värmeljus, verktyg

EFTERLYSNING!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Skulle Du som medlem i

NorthernLightScrappers vilja ingå i

Demo nr 2, Scrapträff 13/10:

Perfect

Pearl!

Emma visar många olika sätt att använda
sig av Perfect Pearl.
Snygg bakgrundsstämpling, målning med
Perfect Pearl, tillverka egna halvpärlor
mm.

Andra roliga aktiviteter:
High Coast Scrap Pysselträff
i Örnsköldsvik
16-17/10 2010
Arr: High Coast Scrap

Jurygruppen till MånadensTävling?
Vi har fått in ett par anmälningar, men vi skulle
vilja ha ytterligare ett par jurymedlemmar till.
Känner Du att det här skulle vara något för Dig så
maila Ditt intresse till:

kontakt@northernlightscrappers.se
Har Du några frågor eller
funderingar kring detta så är Du
också välkommen att maila!
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NorthernLightScrappers
Månadens företag:

Kommer:
Tematräff !
En söndag längre fram
denna höst kommer vi
att anordna en rolig
tematräff! Mer info
kommer så fort lokal för
detta är bokad.

I centrala Piteå har vi vår butik och fotolabb. Framkallning analogt och digitalt. IDfoto, fotoramar, kamerafilm, reprojobb m.m. Vår studio ligger på Furunäset, där
fotograferar vi barn ungdomar och familjeporträtt, brudpar mm.
Produkt och reklamfoto.
Mvh Tommy
Fototjänst
Hamngatan 68
941 62 Piteå
Tel: 0911-23 03 75

MånadensTävling
Oktober (av Moa):
Denna gång ska Du göra en layout där
du inspireras och utgår från Moa´s
fina skiss.

Medlemserbjudande till Er medlemmar under Oktober 2010:

1,95/kopia 10x15 digitala foton oavsett antal,
ordinarie pris från 6:- till 1.95 (över 200 bilder)
Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort i butiken.
Scrappa en layout(LO) utifrån denna
skiss. Det är fri tolkning av skissen
som gäller. Du får vända och vrida på

Vinnare September MånadsTävling:

den och byta format. Men det ska

Kristina Svensson!

tydligt gå att se att Du utgått från

Jurygruppens motivering:

skissen i ditt skapande.

En LO med snyggt upplägg där det tydligt går att se att

Maila in Ditt bidrag till

inspirationen kommer från bilden.Man blir glad av de

bidrag@northernlightscrappers.se

underbara färgerna och de bubbliga kanterna.

senast 31/10 2010.

Stort GRATTIS till Dig
Kristina!!!

Nu finns NorthernLightScrappers
även på Facebook.

