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NorthernLightScrappers 
 

 

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...)  

 

 

Ut och fota… 

Hösten är här med alla sina vackra färger och härliga dagar. I och med hösten ankomst 

har även NorthernLightScrappers stora Scraphelg gått av stapeln. 

Under helgen som var samlades 75 glada scrappare på Margretelund i Öjebyn och det blev en 

härlig och inspirerande helg. Vi från NorthernLightScrappers Styrelse vill tacka ALLA som 

deltog och hjälpte till under helgen. Utan er hade det aldrig gått.  Alster och bilder från helgen 

kommer att läggas upp på bloggen och Facebook här framöver. 

 

Nu laddar vi om batterierna och planerar för Scrapträff i Oktober och det årliga Julmyset som 

kommer i December. Läs mer om detta här i nyhetsbrevet. 

Hoppas vi ses på någon av våra träffar i höst. 

Emma 
kassör  

NorthernLightScrappers 

 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 
20 Oktober 2011 

18.00-22.00 
EFS Piteå (Café-delen)                  

 

Workshop 
Stämpel & Mallbytardag 

Tema: Jul 

 

Tag med dina julstämplar och 

mallar och låna ut till andra så kan 

du i din tur låna något du själv inte 

har. Bra att ta med: Stämpeldyna, 

akrylblock, stämpelpapper & 

stämpelrengöring 
Månadens företag: 

Oktober 2011 

 

 

NorthernLightScrappers

Övriga 

arrangemang 

 

Pysselhäxorna – 

pysselträff i 

Umeå 

12-13 November 
http://pysselhaxorna.

vpsite.se 

 

 

 

 

Kommande …   

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.  

 
 
 
 
 

Kommer med sin butik. 

Mer information om detta och hur 
du anmäler dig kommer i en 

separat inbjudan via mail i slutet av 
Oktober. 

 

Vi är nu 

69 
Medlemmar i 

NorthernLight

Scrappers 

Besök  även 

NorthernLight 

Scrappers           

på Facebook  

http://www.stampelkallan.com/
http://pysselhaxorna.vpsite.se/
http://pysselhaxorna.vpsite.se/
http://www.facebook.com/group.php?gid=481029565432&ref=ts

