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NorthernLightScrappers
Vinterkyla & Planering!!!

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
er!! vi fick detta år! Törs knappt säga det, men jag
Vilken
rejältill
vinter
(Gäller vid ett köptillfälle per mässdag...)

tycker faktiskt att det är härligt! Och när man inte vill gå ut i snön

och kylan så kan man ju alltid sitta inne och scrappa. Eller planera
för alla våra roliga aktiviteter! Missa inte vårt årsmöte nu i
Februari och absolut inte vår Scrapbookingmässa:

NorthernLightScrap 2010! med Scrapträff & en massa
annat roligt. Så boka redan nu in sista helgen i mars!

Carola
ordf.

NorthernLightScrappers

Inspiration /Tävling:
Gör en Lo där du inspireras av
skissen här bredvi. Du får tolka
fritt men det ska tydligt gå att se
att Du har utgått från skissen. Det
är helt okey att vrida, vända eller
spegelvända skissen.
Ert bidrag mailar Ni senast 28
Feb. till:

Scrapträff
11 Feb Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Årsmöte
15 Feb Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Scrapträff
17 Mars Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Scrapträff
22 Apr Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

bidrag@northernlightscrappers.se

SEGRARE December
MånadsTävling:
Stort G R A T T I S till

Jennie!
Styrelsens Motivering:
Omsorgsfullt färglagda figurer i ett
frostigt vinterlandskap. Härlig vikning
som ger utrymme för kreativitet. Fina
färger och en härlig julstämning,
riktigt snyggt och gulligt kort.
Snygg och praktisk vikning både platt
och med 3D effekt.

Scrapträff
6 Maj Kl. 18‐22
på EFS i Piteå,
Cafédelen

Just nu är vi:

72 medlemmar!
Så fantastiskt!!!
Kontakta oss:
kontakt@northernlightscrapppers.se
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Kommer:

Månadens företag:

Skräppikulma-Scrapknuten är en webshop som nu har varit öppen i 2½ år. Vi är en unik
e-butik för att vi säljer både på svenska och finska, vilket beror på min bakgrund som
finländare. Jag som driver e-butiken heter Marja och kommer ursprungligen från Uleåborg,
men har bott i Luleå i över 6 år nu. Jag har ett hemlager här i Luleå som man gärna får besöka
om man vill komma och titta och känna på produkterna.
Du hittar oss på: www.skrappikulma.com (öppet dygnet runt och har alltid massor av
erbjudanden från stor rea till veckans erbjudanden, kom och kika!)
eller: Flugsnappargränd 22 i Luleå (kontakta mig först om Du vill besöka mitt hemlager,
så hittar vi en tid som passar oss båda.)
Mitt mål har framför allt varit att göra min del för att Scrapbooking ska bli en välkänd hobby
även i Finland och att erbjuda högkvalitativa produkter från de största och mest framstående
tillverkarna till scrappare överallt. Jag önskar erbjuda dessa produkter till förmånliga priser
och ge en personlig, trygg och snabb leverans. Jag deltar i mässor/evenemang både i Sverige
och Finland. Jag håller också privata kurser och kommer gärna och håller en
Scrapbookingkväll för Dig och Dina vänner om Du bor i Luleå eller Uleåborg området.

Du är varmt välkommen att handla hos Skräppikulma-Scrapknuten!
Med vänliga hälsningar, Marja

•

Scrapträffar!

•

Scraploppis!

•

Scrapcafé!

•

Utställning!

•

Tematräffar!

•

Scrapmässa!

•

med mera...

Bli medlem:
Maila till:
blimedlem@northernlightscrappers.se

Man får då ett svarsmail

Erbjudande till Er medlemmar, februari:

där det står hur man gör

20% på hela sortimentet, gäller dock inte Epic Six eller Fiskars skärmaskin. Kan inte
kombineras med Veckans erbjudande eller andra produkter under länken
specialerbjudanden. Rabatten dras av innan frakt.
Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort i hemlagret eller ange
rabattkod NorthernLightScrappers 2010 samt medlemsnummer i
meddelanderutan!

för att bli medlem.
Det går också att betala
medl.avg. kontant på
någon av våra scrapträffar.

I samband med NorthernLightScrap 2010
anordnar vi också en Scrapträff vägg i vägg med
mässan! Det är begränsat antal platser – Så först
till kvarn gäller!

Scrapeventet

Scrapträffens öppettider
Lör 27/3 10.00-20.00

27-28 Mars 2010
På Margretelund i Öjebyn
Lör: 27/3 10.00-18.00 Sön: 28/3 10.00-16.00
Medl: 1 dag 50kr, 2 dagar 80kr*
Ej medl: 1 dag 60kr, 2 dagar 100 kr*
* Gäller bara om man bet. f båda dagarna Lördag.

Andra roliga aktiviteter:

Sön 28/3 10.00-16.00

Medl: 100kr Ej medl: 150kr

6-7 Februari

Arr. Abf Skellefteå

Pysslarnas Scrapträff

I priset ingår inträde på mässan lördag och söndag

16-17 februari

samt en plats på scrapträffen och därmed möjlighet

Arr. Pysslarna

att delta på tävlingarna som anordnas under
helgen. anmalan@northernlightscrappers.se
eller mobil: 0730221121

