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NorthernLightScrappers
Det känns så roligt att skriva det
här nyhetsbrevet till alla Er
medlemmar i
NorthernLightScrappers! Det är
nämligen fyllt med go´bitar. Den
ena Goda Nyheten efter den
andra!
Så läs och njut!!!

Carola

NorthernLightScrappers samarbetar med
Tack vare detta fina samarbete är våra
medlemmar försäkrade under våra träffar.

Kontorsteknik i Älvsbyn har ett
erbjudande till Er medlemmar under Maj
månad: Ni får köpa Cuttlebug till medlemspris: 825:- ( Ordinarie pris: 995:- )

Ordf.

NorthernLightScrappers

Visa upp Ert medlemskort, eller meddela att Ni
är medlem om Ni handlar via nätet.

Tematräff 10/5!
Våra Tematräffar är öppna för allmänheten – men Anmälan behövs!
Ni som medlemmar har förtur på anmälan. (Fr.o.m. 4 maj kan även allmänheten
anmäla sig.)

Våra Träffar…
Ni är Varmt Välkomna på:

Tematräff
10 Maj

Kl.15-21

EFS i Piteå
(cafédelen)

Scrapträff
28 Maj

Kl.18–22

Kyrkcenter i Piteå

Vi kan med glädje meddela att:
Vår föreläsare Patricia Karlsson www.tiza67.blogspot.com kommer att hålla en
Workshop där hon visar & lär oss hur man använder och färglägger med Tombow,
ProMarker, Distresser och Akvarell! Mycket intressant & matnyttigt!
Tag gärna med Er egna stämplar, stämpeldynor, albumblad, akvarellpapper om Ni
har & egna färger.
Om man vill kan man även delta i en kort-tävling under träffen, med fina priser. Vi
kommer också att sälja gott fika till humana priser. Tag med egen mugg!
För allt detta betalar Ni som Medlemmar bara 50:-,
Icke medlemmar betalar 100:Betalning på plats.

OBS!!! Anmäl Er via mail: anmalan@northernlightscrappers.se eller

Andra roliga aktiviteter:
Mässa & Pysselträff i Umeå, 2-3 Maj
Arr: NettansScrapbooking4you
Scrapträff i Älvsbyn, 16 Maj

Arr: Kontorsteknik
Scrapkurs i Skellefteå, 16 Maj

Arr: Scrapateljén
Scrapträff i Umeå, 23-24

mobil:0730221121 så snart som möjligt!

Vi har kommit igång med både Hemsida, Blogg och Forum!
Nu finns Kalendern kopplad till Vår Hemsida. Där hittar Ni våra träffar plus
andra roliga evenemang. Ni som Medlemmar har också möjlighet att länka
till Er egen Blogg/Hemsida via NorthernLightScrappers Hemsida.
På Vår Blogg kommer, bland mycket annat, alltid Månadens Tävling, Alla
bidrag & Vinnare att presenteras. Där informerar Vi i Styrelsen Er också om
lite av varje. Ta gärna en titt där då & då. Och lämna gärna kommentarer.

Vi är nu:
31 medlemmar
Superkul!!!

På Vårt Forum pratar Vi (Alla Medlemmar) med varandra om Allt som rör
Scrapbooking och Kortmakeri. Vi ger varandra tips, ställer frågor och får
svar, delar med oss av inspiration o.s.v. Så sätt igång och skriv lite där!
Vi tar också gärna emot tips och frågor av alla slag. Skicka ett mail till
Hemsida: www.northernlightscrappers.se

Kontakta oss.
kontakt@northernlightscrapppers.se
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Månadens företag:

Kommer:
Scrapträffar
Kalender
kopplad till vår Hemsida

Scraploppis!

Konstnärsmaterialbutiken Lilla Affär´n finns på Storgatan 35
i Piteå. De har ett brett sortiment & hög kvalitet på sina
produkter. Mottot för Lilla Affär´n är Skaparglädje! Och under
maj månad förstås -Scrapparglädje!!!. Så kom till butiken och
låt Dig inspireras!
Öppettider:
Tis – Fre 12-18
Lördagar: Stängt fr.o.m 12/4 fram till sommaren
Söndagar: Kursverksamhet (akvarell, decoupage, keramik & akryl mm.)
Tel. 0911-134 34
www.lilla-affarn.se

Sälj/Köp scrapgrejor på
vår loppis till hösten.

Mot uppvisande av Ert
medlemskort kommer

att fortsätta erbjuda Er
medlemmar 10% rabatt

på allt i affären även i
fortsättningen !!!!!!!!!!!!!!

TUSEN TACK !!!
Bli medlem:

erbjuder under Maj månad, Er medlemmar:
10 % rabatt på Allt inom Scrapbooking!
Erbjudandet gäller mot uppvisande av Ert medlemskort!

Man kan maila till:
blimedlem@northern
lightscrappers.se

Man får då ett
svarsmail där det står

Inspiration /Tävling
Här kommer Stina´s utmaning & Maj månads tävling till Er alla: Skapa ett kort eller en

hur man blir medlem.
Det går också att

LO där färgerna brunt och grönt finns med. (Du får använda dig av andra färger

betala medl.avg.

också men brunt och grönt ska vara mest framträdande). På kortet/LO:n ska det

(200:- för 2009)

även finnas med ett djur av något slag.
Vill Ni vara med i vår tävling för Maj så mailar Ni senast 31/5 bidraget till:

bidrag@northernlightscrappers.se
Efter omröstning utses en vinnare, som presenteras i nyhetsbrev & på vår blogg.

kontant på någon av
våra scrapträffar.

