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NorthernLightScrappers
Julmys!!!!!

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...)

Julmys

Carola
ordf.

NorthernLightScrappers

Workshop 18.30, Vår första Scrapträff 2011 (febr):

Minialbum!

5 Dec Kl.15-22
Storstrand, Öjebyn
Restaurangen
Se sid 2 för träffar nästa år (2011)!

Vinnare Oktober MånadsTävling
Ann-Kristin med sin LO:

På vår första Scrapträff nästa år, 2011 så kommer Catta att hålla en Workshop i att tillverka detta fina
minialbum, för den som vill. Hennes Workshop startar 18.30.
Vill Du delta och tillverka ett eget minialbum, så ta gärna med Dig följande, om Du har:
2 mönstrade papper som matchar varandra, det ena blir själva albumet och det andra tags osv i
albumet, 4 öljetter (gärna större storlek), snöre eller smalt band till tagsen, 2 brads med ögla om ni har,
minialfabet om ni har, gärna i två olika varianter + de vanliga hjälpmedlen: skärmaskin, bigare,
hörnrundare, lim/ tejp osv

Juryns motivering: Underbar LO. Blingen ger liv och
volym åt bakgrundspappret och färgerna i fotot tas upp
och harmoniserar i papper och dekorationer. Man kan
tydligt se att skissen ligger som grund för LO:n

.

Skyltsöndag öppnades Rimas hobbyrum Handkraft

Vårat fina hobbyrum går att hyra mån-lörd. Meningen med detta rum är att du ska kunna prova olika
pyssel, att du ska ha någonstans att kunna bre ut dig (utan barn, kaffekoppar, räkningar, bajsblöjor och
annat), att du och dina vänner ska kunna ha en plats att träffas och skapa tillsammans. Rummet är
”grund” utrustat. Det finns lite av varje, skärmaskin, Cuttlebug, symaskin, embossingfön, papper,
stämplar, stämpeldynor, tyg, garn, ull, pärlor, dekorband osv., osv. Allt material som finns i rummet
ingår i din ”hyra”. Utöver detta går det bra att köpa i butiken, innan du använder det. Ett av våra mål
med Rima och Handkraft är att öka kreativiteten och det egna skapandet, att alla ska ha en möjlighet
oavsett hur livssituationen ser ut. Därför kostar det endast 50 kr/ pers att hyra din plats och du får
disponera den från det vi öppnar tills vi stänger. Boka gärna i förväg, det finns endast 5 platser.
Åldersgränsen för Handkraft är 13 år, 10 år i målsmans sällskap. Vi kommer även att ha temadagar där
alla är välkomna, liten som stor. Passa nu på att göra nått du aldrig provat och varit sugen på länge=)

Under december månad har du som medlem i NorthernLightScrappers 20%
rabatt på hela sortimentet! Gäller ej rea varor.

Varmt välkomna önskar vi på Rima

Stort grattis till dig Ann-Kristin!

MånadensTävling December (av
Emma):
Altra ett Julalster
Att altra innebär att du skrappar något
annat än ett kort eller en Lo. Det kan
vara vad som helst huvudsaken är att det
inte är ett kort eller en Lo och att det
tydligt går att se att Julen har legat som
grund för ditt skapande.
Maila senast 30/11 2010 Ditt bidrag till
bidrag@northernlightscrappers.se
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Kommer…

Månadens företag:

Scrapträff
Designat ägs och drivs av Camilla och företaget är baserat i Linköping. Det är
både en webbshop men man kan även komma och handla live om man vill.

2011 års första startar i
början av februari
på EFS i Piteå
Cafédelen

Designats målsättning är att erbjuda ett brett utbud med de senaste trenderna
till bra priser och bra service.
Missa inte våran blogg där våra duktiga dt tjejer varje dag lägger upp
inspirerande alster som de skapat:
http://www.designatblogg.blogspot.com/
Ni hittar oss även på facebook:
http://www.facebook.com/pages/designat/227598538635?ref=share
Varmt välkomna till oss både på webben och till Alkagatan 4 i Linköping!!!

NorthernLightScrappers medlemmar får 20% rabatt på ordinarie

Årsmöte
med ”miniScraphelg”
29 Januari
på Storstrand i Öjebyn
Vi bjuder alla anmälda
medlemmar på middag!!!
Mer info kommer senare.

priser i butiken under December månad. Ange bara medlemsnumret i
meddelande rutan så drar jag av det manuellt i efterhand.

Vi kommer att anordna en
tematräff under våren.

Vänliga hälsningar Camilla

JULMYS
LÄÄÄNGTAR!!!!! 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.
Kontorsteknik tar med ”ett kit” som räcker till en blomma. De tar
även med sig Distress Ink och Perfect Pearl till blomman. Vill Ni
göra fler blommor kan Ni gärna ta med egna kaffefilter hemifrån.
Till Julkorten med roliga vikningar kan Ni ta med CS och mönstrade
papper. Annars finns det att köpa i deras Butik på plats.
Vill Ni göra en förbeställning går det bra på Kontorstekniks mail.
Och vill Ni att de ska ta med sig något särskilt från butiken, kanske
några av nyheterna de visar på sin blogg, så är det bara att Ni hör av
Er till Kontorsteknik.

Tematräff

Andra roliga aktiviteter:
Scrapträff 11-12 dec
Folkets hus, Örviken
Albumkurs med Pysselgumman
Lör 12-15
Arr. Carina, Scrapateljén

Scraploppis
med
Scrapträff

Scrapeventet 5-6 feb
Folkparken, Skellefteå
Arr. Abf, GoldTownScrappers

I anslutning till Scraploppisen ordnar vi även en
Scrapträff;Kom & Se, där alla
som vill gärna får komma
och kika på vad vi gör!

Julkalender på vår blogg 1-24 Dec!!!

91 medlemmar!

Håll utkik om kanske just Du vinner en
liten julklapp!

Tänk va´ roligt!!!

