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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...)  

 

Äntligen!  

 

Carola  
ordf.  

NorthernLightScrappers

Våra Träffar… 

Scrapträff 
18 Nov Kl. 18-22 

EFS i Piteå 
Cafédelen 

 

Tematräff 
21 Nov Kl.15-20 

EFS i Piteå 
Cafédelen 

 

Julavslutning 
5 Dec Kl.15-22 

Storstrand, Öjebyn 
Restaurangen 

 
Workshop 18.30, Scrapträff 18/11: 

Minialbum! 

 

Carina från Scrapateljén håller en Workshop i att tillverka detta fina minialbum.Hennes 

Workshop startar 18.30. Vill Du delta och tillverka ett eget minialbum, så ta gärna med Dig 

följande, om Du har: 

 3 st CS(Cardstock), 3 st Mönstrade papper, blomma, brads & hook & loops (”cardborre dutt” till 

stängningen), valfria dekorationer, verktyg: skärmaskin, linjal, blyertspenna, bigarblad, lim, 

chalk, hörnrundare. 

 

 

TEMATRÄFF med Änglafröjd! 

 

Änglafröjd kommer med delar av sin 

butik och håller i en Workshop: 

Minialbum av 1 mönsterpapper. 

  

anmalan@northernlightscrappers.se 

Kontorsteknik hälsar: 

Välkommen att besöka oss på Nya Hantverksdagarna/Höstmässan på Arcus, Luleå 5-7 nov. 

Medlemmar i NLS får en present vid köp över 150:- (mot uppvisande av medlemskort). Vi har 

nu också beställt hem massor med stämplar från bl.a The Greeting Farm. 
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Månadens företag: 
 

 

 

 

 

Stellas startades redan hösten 1998 med lite gårdsförsäljning för att sedan bli en butik 1999. Inriktningen då var 

Present & heminredning. För dryga 4 år sedan började jag importera scrapsaker för eget bruk & snabbt växte den 

delen i den lilla presentbutiken. Jag kände att det var mkt roligare att jobba med saker jag hade ett brinnande intresse 

för så ett år senare sålde jag Presentbutiken för att enbart hålla på med underbara scrapsaker. Presentbutiken Stellas 

finns kvar här i Kumla & bär fortfarande samma namn, Stellas Lilla Butik. 

 

Vem är Stella då? Jag som driver Stellas heter Jenny & inte Stella som man lätt kan tro. Stella är nämligen min 

lillasyster, idag 17 år gammal - men när vi startade upp verksamheten var hon just Lilla Stella - därav namnet =) 
 

Vi finns numera i en stor ljus fin lokal på Köpmangatan i Kumla. Vi håller kurser, andra jippon i butiken och här 

huserar även webshoppen. Just nu breddar vi vårt sortiment i både butik & webshop med allehanda saker, främst 

stämplar. I webshoppen finns det över 4000 olika artiklar, i butiken hela 6000 st - vi jobbar på att det ska bli mer =) 

Vi brukar även ha lika olika hyss för oss, just nu kan du kika in i bloggen och vara med i månadstävlingen & det är 

även där vi har utlottningar då o då. 

 

Välkommen in till oss! 
 

Vi på stellas.se 
 

Endast för Er i NorthernLightScrappers 
 

Handla för 
 

400:- och vi lägger i extra varor för 400:- 
600:- och vi lägger i extra varor för 600:- 

800:- och vi lägger i extra varor för 800:- 

1000:- och vi lägger i extra varor för 1000:- 
 

& så vidare 
 

Gäller from 3nov – 30 nov 
 

Ange ”northern” i meddelanderutan vid utcheckning 
 

Tjingeling från oss på stellas.se 

Andra roliga aktiviteter: 
 

 

 

Nya Hantverksdagarna/Höstmässan 

5-7 nov 

Arcushallen, Luleå 
 

Scrapträff 11-12 dec 

Folkets hus, Örviken 

Albumkurs med Pysselgumman 

Lör 12-15 

Arr. Carina, Scrapateljén 

 

 

 
 

90 medlemmar! 

Tänk va´ roligt!!! 

Vinnare Oktober 

MånadsTävling   

presenteras på bloggen den 

8 november och i nästa 

månads Nyhetsbrev. Ni får 

helt enkelt vara nyfikna till 

dess! 

MånadensTävling 

November (av Kathleen): 

Denna gång ska Du göra en layout där 

du inspireras och utgår från 

Kathleen´s fina skiss: 

 

Scrappa en layout(LO) utifrån denna 

skiss. Det är fri tolkning av skissen 

som gäller. Du får vända och vrida på 

den och byta format. Men det ska 

tydligt gå att se att Du utgått från 

skissen i ditt skapande. 

 Maila senast 30/11 2010 Ditt bidrag 

till  bidrag@northernlightscrappers.se   

 

JULMYS 
Vi kommer att ha en jättemysig julavslutning för Er medlemmar! Vi 

börjar med att äta en god Jultallrik tillsammans och sen fortsätter 

kvällen med ett par roliga och julinspirerarade Workshops tills. m 

Kontorsteknik: Roliga kortvikningar och Tillverka egna blommor 

av Kaffefilter, Distresser och PerfectPearl! 

 
Kontorsteknik tar även med sig delar av sin butik. Och så ska väl 

årets första julklappar delas ut! 

Kostnad för Er medlemmar: 50:- 
 

Anmälan: anmalan@northernlightscrappers.se 
Julkalender på vår blogg 1-24 Dec!!! 
Håll utkik om kanske just Du vinner en 

liten julklapp! 

http://stellas.se/
mailto:bidrag@northernlightscrappers.se

