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Någon sa 7 veckor till jul…. 

Kan det verkligen stämma? Japp, otroligt med sant det är 

bara 7 veckor kvar till jul så här i föreningen laddar vi nu 

stort för den årliga Julsvslutningen. 

Vi kommer att köra favorit i repris och vara på Storstrand i 

Öjebyn även i år. Läs mer om julavslutningen och hur du anmäler 

dig här nedan.  Årets sista scrapträff går av stapeln den 16 

november, där visar vi hur man gör en enkel LO missa inte den. 

 

Sist men inte minst vill jag önska er en härlig november, hoppas 

ni hinner med massor av Scrapping, det hoppas i alla fall jag 

hinna med. Kramar från 

Emma 
kassör  

NorthernLightScrappers 

 

Aktuellt just nu … 

Scrapträff 
16 November 2011 

18.00-22.00 
EFS Piteå (Café-delen)                   

Workshop 19.00 
”Tips & Tricks hur man gör en LO” 

 

Carola visar grundläggande tips på 

hur man kan bygga upp en enkel 

LO. Tag gärna med foton, papper 

och de verktyg du brukar använda. 

Kom ihåg att folk som ej är medlem 

får komma och inspireras för en 

kostnad på 50kr 

Fika finns att köpas på plats. Månadens företag: 

November 2011 

 

 

Som månadens företag erbjuder vi alla medlemmar 

i NorthernLightScrappers 20% rabatt på 

papper, passa på att köpa dina julpapper, eller 

varför inte kolla in våra nya fantastiska prima 

papper i vintage stil? 
I mitten på november inkommer en ny marker 

penna, flexmarker. En blandning mellan trian och 
promarkern. Den har två spetsar, en kalligrafi samt 

en mjuk penselspets. Vi har tagit hem hela 
sortimentet 38 färger. Dessa färger är unika och 

finns varken som promarker eller tria, 

introduktionspris är 45:-/penna, köp tio pennor för 
380:-. Bra att veta, trian, promarkern och 

flexmarkern är blandbara med varandra, blender 
från promarker fungerar till trian och vs.  

Under söndagarna i december dukar vi på 
HANDKRAFT upp till julpyssel i doktorsvillans 

mysiga lokaler, vi ska bl.a.  

stämpla på ljus och tyg, låter det intressant?  

Kom in så får du veta mer! Ha en riktigt skön 
pysselhöst och kom ihåg - Medan handen arbetar 

vidgas blicken!  

Vänligen HANDKRAFT 

 

Övriga arrangemang 

Pysselhäxorna – 

pysselträff i Umeå 

12-13 November 
http://pysselhaxorna.vpsite.se 

 

 

 

 

Kommande …    

Julmys 
Söndag 4 December  

15.00-22.00 
Storstrand Öjebyn 

Pris: 50kr 
En helkväll med julbord, surr, en 
massa Scrap och en hemlig gäst.  

 
 
 
 
 

Kommer med sin butik. 
 

Vi kommer även att ha ett antal 
Workshops under kvällen. 

Mer information om dagen kommer i 
ett separat mail inom kort. 

Vill du anmäla dig redan nu kan du 
göra det HÄR! 

 

Detta julmys är bara för dig som är 
medlem i 

NorthernLightScrappers 

 

Vi är nu 

69 
Medlemmar i 

NorthernLightScrappers 

Medlemskap 2012 

I mitten på November 

kommer inbetalning för 

medlemskap 2012 att 

skickas ut via mail till dig 

som är medlem i 

NorthernLightScrappers 

Glöm inte att förnya 

ditt medlemskap. 

 

 

 

Vi kommer att ställa 

ut på Nya 

Hantverksdagarna i 

Luleå 4-6 Nov. 

Specialerbjudande 

till medlemmar i 

NorternLightScrappers 

 

Halva priset på en valfri 

stämpel  

(gäller mot uppvisande  

av medlemskort) 

http://pysselhaxorna.vpsite.se/
http://www.northernlightscrappers.se/sida114.html

